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مً خالل مىاقع الصابئة مً خالل مىاقع الصابئة   املستشرقىٌ ودياىة الصابئة امليدائًةاملستشرقىٌ ودياىة الصابئة امليدائًة

  امليدائًني      امليدائًني      

 املكدمة

٘  إٕ اؿُخ هلل مُخٙ ع٢ً ْع١ُ اهلخا١ٜ ي ٚايؾا٠٬   ،إلص٬ّ ْٚضأي٘ تعاىل ايثباا  عًٝا

 ٚايض٬ّ ع٢ً ةري ا٭ْبٝا٤ ٚاملزصًني قُخ ٚع٢ً آي٘ ٚؽحب٘ أمجعني .

َٓاؽااز٠ ي٬الاات٬ٍ اي اااٖز ايااذٟ وتاااش إىل َاأ ٜهغااـ ياا٘    ا٫صتغاازام قاا٠ٛ  ةؿٝاا١  

َٛاطٔ فعـ َٔ ٜزٜخ غشِٖٚ ، ٜٚقا  ٜاخٙ عًا٢ ايثػازا  ايا  ؼثاِ ايثػاٛر; ياذا لاخ          

ا٫الاات٬ٍ ٫ ٜااأيٛا  ٗااخا ف ا٫صااتؿاح٠ َاأ نااٌ طا٥ؿاا١ صااٛا٤ ناْااو حٜٓٝاا١ أٚ عًُٝاا١ أٚ     

 ا تُاع١ٝ أٚ اقتؾاح١ٜ يبضط ْؿٛدِٖ.

 عُاٍ املضتغزقني:ٚمما ًٜؿو ْ ز نٌ قار٨ ٭

 ؼخٜخِٖ ٭ٖخاؾِٗ بخق١ ٚعٓا١ٜ. -1

ؽاامِٖ ٚ ًااخِٖ يًٛؽااٍٛ إىل غاٜاااتِٗ صااٛا٤ بااتعًِ ايًػااا  أٚ ايضااؿز ٚاي الاااٍ         -2

ٚغري ديو َ  ايتعزض يٮةثار احملٝث١ بهٌ َا صبل ؾايًِٗ ْعاٛد باو َأ  ًاخ     

 ايؿا ز ٚعجش ايثك١.

شِٖ ايع١ًُٝ ٖٚاذا َاا   ايزعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ اي  هخْٚٗا َٔ حٚهلِ ٚ اَعاتِٗ َٚزان -3

 ْؿتكخٙ ف حٚيٓا اإلص١َٝ٬ َ  عخٜخ  ا٭صـ.

ٚايؾاااب١٦ طا٥ؿاا١ َثًااو يًُضتغاازقني عاملااا َٓثٜٛااا ياا٘ ٚ ااٛحٙ املتجااذر ف ايتااأرٜث          

ٚايب١٦ٝ ايعزب١ٝ ، ٚي٘ مسات٘ ايباطٓٝا١ املهتٓؿا١ يثكٛصا٘ املعًٓا١ ف سٚاٜاا ػُعااتِٗ .ٚيا٘        

ٚيااا٘ ارتباطااا٘ بايخٜاْااا١ ايٓؾااازا١ْٝ ف      القاااٛرٙ ف املغاااٗخ ايضٝاصاااٞ ف َاااٛاطٔ صاااهٓ٘.    

ٖٚاذا نًا٘ عاهٌ يًُضتغازقني طزٜكاا       ايع٬ق١ ايٛاالخ٠ َ  ْيب اهلل و٢ٝ عًٝ٘ ايضا٬ّ . 

باااااٌ طزقاااااا يغااااا٠ٛٗ ايضاااااٝثز٠ عًااااا٢ ايعاااااا  اإلصااااا٬َٞ.ؾهاْو ٖٓااااااى  ٗاااااٛح  ااااااٖز٠     

يًُضتغااازقني باااني طا٥ؿااا١ ايؾااااب١٦ املٓاااخا٥ٝني ف َٓااااطل ػُعٗاااِ ف ايعااازام ٚإٜااازإ        

عِٓٗ ٚتزمجٛا نتبِٗ املكخص١ ، بٌ أيؿٛا َعجُا ةاؽاا بًػاتِٗ اٯراَٝا١ .ٚمماا      ،ؾهتبٛا

٫ال و أثٓا٤ قزا٤تاٞ ف فًا١ آؾاام َٓخا٥ٝا١     يؿو ْ زٟ يًهتاب١ ف حٚر املضتغزقني أْٞ 
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ٚ قزا٤تٞ ف املزا   ايؾاب١ٝ٦ اعتُاحِٖ ايهًٞ ع٢ً املضتغزقني ةاؽ١ ف فااٍ ايبحا    

 .حِٖ ٚنتابتِٗ املضتُز٠ عٔ  ٗٛحٌِٖ ثٓا٩ِٖ ع٢ً  ٗٛ. ب1ايتارىٞ ٭ؽٍٛ ايؾاب١٦ 

ْٚ زا يهٌ ديو تٛ ٗاو ُٖا  يًهتابا١ عأ بعاء ٖا٪٤٫ املضتغازقني باذنز بعاء          

 َٔ آثارِٖ ع٢ً ٖذٙ ايثا٥ؿ١ .

 أٍه الصعىبات:
 

 طبٝع١ ايهتاب١ ف أعاث اي ق١ٝ تضتخعٞ ا٫ةتؾار َ  ٚ ٛب ايٛؾا٤ باملٛفٛع. (1

َأ ايٛؽاٍٛ إيٝٗاا     -بؿقاٌ اهلل   –اب١٦ ايا  كهٓاو   ق١ً بٌ ْخر٠ َزا   ؾزق١ ايؾا  (2

 ةاؽ١ إٔ ايٛؽٍٛ يًعزام أَز َتعضز نُا ٖٛ َعًّٛ بايقزٚر٠.

ْااخر٠ املزا اا  اياا  نتبااو عاأ املضتغاازقني ف فاااٍ حٜاْاا١ ايؾاااب١٦ ;ممااا  عًاا           (3

اعتُخ ع٢ً املٛاق  اإليه ١ْٝٚ نثريا نحٌ أةري ;ٚديو يعخّ ٜضز ايٛؽٍٛ إيٝٗاا  

قٝاا١ َتااٛؾز٠ ، ٚنااذيو يهثااز٠ َااا نتباا٘ عاآِٗ ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ      عاام َؾاااحر ٚر 

املعاؽاازٕٚ  ف َااٛاقعِٗ املعاؽااز٠ ٚاياا  كثااٌ حٜاآِٗ ٚثكاااؾتِٗ ;يااذا الزؽااو عًاا٢      

ربط عٓٛإ عثٞ مبٛاقعِٗ الت٢ تهٕٛ ؽٛر٠ عثٞ  اٖز٠ يًعٝإ بأْٞ مجعاو ؾٝا٘   

ؽااااا١ ٚايغااااابه١ باااااني املزا ااااا  ايٛرقٝااااا١ ٚاإليه ْٚٝااااا١ ،ٚا٫عتُااااااح عًااااا٢ املٛاقااااا  ةا   

اإليه ْٚٝاا١ عاَاا١ بااا  مساا١ َعاؽااز٠ التاا٢  بااني اؿهَٛااا  اياا  مسٝااو الهَٛااا        

 ايه ١ْٝٚ

تػري َٛاق  ايؾاب١٦ ف  ثبا  َا ٜخْْٚٛ٘ ف َٛاقعِٗ ؾُٛاق  أغًكو ٚأةز٣ ٚفاعو   (4

ْؿط  املكاي١  بعٓٛإ آةز ٖٚهذا...... مما  عً  أرا   أنثز َأ َاز٠ ٖٚاذا َزٖال     

 دٖٓٝا ْٚؿضٝا .

تؾار ف عزض ايضري٠ ايذات١ٝ يًُضتغازقني صاٛا٤ ف املزا ا  ايٛرقٝا١ أٚ املٛاقا       ا٫ة (5

ا٫يه ١ْٝٚ .ؾع٢ً صبٌٝ املثاٍ :َٔ دنزِٖ ف نتب٘   ٜٗتِ إبازاس حٚرٖاِ ف حٜاْا١    

 ايؾاب١٦ .

 ميَجٌ يف البخث:

                                      
 20َكاي١ حراص١ ايتثٛرا  ف ايٓكاؼ  الٍٛ أؽٌ املٓخا٥ٝني " ـ   2003ايض١ٓ ايثا١َٓ  27اْ ز ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ ايعخح  / 1

 37- 36، َكاب١ً َ  نٛر  رٚحٚ يـ  ـ/ 22-
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 ٖٛ املٓٗج ا٫صتكزا٥ٞ ايتحًًٝٞ.: امليَج 

 أٍنًة البخث:

ابا١ عأ حٚر املضتغازقني ف حٜاْا١ ايؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني         تمس أ١ُٖٝ ايبح  ف إٔ ايهت

رغاِ أُٖٝا١ دياو ياٝط ؾكاط عًا٢         -نُا  ٗز ياٞ أثٓاا٤ إعاخاح عثاٞ      –ٜؿزح ببح  

ايؾاب١٦ أْؿضِٗ بٌ ع٢ً اجملتُ  املضًِ ايذٟ ٜعٝغٕٛ ؾٝا٘ ٚآثاار دياو َافاٝا ٚالافازا      

 زاع بني اؿل ٚايباطٌ.َٚضتكب٬. ؾا٫صتغزام ٫ ٜٗخأ ايبت١ بٌ عجًت٘ تخٚر يخٚاّ ايؾ

 خطة البخث:

 قضُو عثٞ إىل َكخ١َ ٚةاك١ ٚ صت١ َباال  نُا ًٜٞ:

 املكخ١َ: ٚمشًو أ١ُٖٝ ايبح  ٚأِٖ ايؾعٛبا  اي  ٚا ٗتٗا َٚٓٗجٞ ٚةث .

 املبح  ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ ايؾاب١٦.

 املثًب ا٭ٍٚ: املؿّٗٛ ايًػٟٛ.

 املثًب ايثاْٞ: املؿّٗٛ ا٫ؽث٬الٞ.

 َؿّٗٛ ا٫صتغزام. املبح  ايثاْٞ:

 املبح  ايثاي : أٖخاف املضتغزقني.

 املبح  ايزاب :تأرٜث ا٫صتغزام ف حٜا١ْ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني.

 املبح  اـاَط :َٛقـ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني َٔ أعُاٍ املضتغزقني.

 املبح  ايضاحظ: منادش يبعء املضتغزقني.

 ٚتغٌُ أِٖ ايتٛؽٝا  ٚايٓتا٥ج. اـاك١:

  ثبو املزا 

 ايؿٗزظ

 

ٚأصعخ بتكخِٜ عباارا  ايغاهز ٚؽااحم اياخعا٤ ٭صازتٞ ايػايٝا١ ٚأًٖاٞ ايهازاّ عًا٢ َاا           

بااذيٛٙ َعااٞ َاأ ؽاام ٚعاإٛ ٚحعااا٤ ،نُااا أتكااخّ بايغااهز يًااخنتٛر مجاااٍ الااخهإ َاأ    

ايااُٝٔ ٚأ.َاااسٕ املٛؽااًٞ َاأ ايعاازام عًاا٢ َااا قاَااا باا٘ َاأ  ٗااٛح ف تااٛؾري َؾاااحر عاأ             

 ايؾاب١٦ بٛاصث١ أةٞ عبخ اهلل.
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اؿُخ هلل ع٢ً تٝضريٙ ؾكخ نتبو عثاٞ ٚأْاا أعاٝػ ايكًال عًا٢ أَاٞ ايػايٝا١ ايا          ٚ

ٞ حةًااو املغااؿ٢ ث٬ثاا١ أعااٗز ؽاازش َٓٗااا أٜاَااا ٚتعااٛح    .ْتٓاااٚب اؾًااٛظ َعٗااا أْااا ٚأةااٛت

 بًػٓا اهلل كاّ بزٖا ٚكاّ عاؾٝتٗا.

ٚف ناااٌ الاااني أصاااأي٘ تعااااىل إٔ هعاااٌ أعُاااايٞ نًاااٗا ؽااااؿ١ يٛ ٗااا٘ ةايؾااا١ ٫ٚ   

ٜ بٓا٢       هعٌ ٭ الخ ؾٝٗا ع٦ٝا. ٚإٔ ٜهٕٛ عثٞ قخ ٚفا  يبٓا١ عًُٝا١ ف َضاار ا٫صتغازام 

عًٝ٘ أعاث َضتؿٝق١ ْاؾع١ . آَني. ٫ٚ أحعٞ يبحثٞ ايٛؾا٤ بعٓاؽزٙ  يهأ الضايب  أْاٞ    

 بذيو  ٗخٟ  ايذٟ ئ ٜتٛقـ إلنُاي٘ َضتكب٬ مبغ١٦ٝ اهلل ٚتٛؾٝك٘.
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 ملبخث األولا

 مفَىو الصابئة

 املفَىو اللغىٍ:  األولاملطلب 
 

ٚؽ بااا ٪  ،اإٕ نًُاا١ ايؾاااب١٦ َااأةٛد٠ َاأ ايؿعااٌ ايث٬ثااٞ بؽ ااب أ ٜااا ُؾبأ ؽ ااُبأ  ٚؽ بااا ٤ٛ       

ن٬ُٖا: ةزش َٔ حٜٔ إىل آةز نُاا تؾابأ ايٓجاّٛ أٟ ؽازش َأ       ؽ بُاأ ٚؽ با ٤ٛا. ٜا ُؾبا ٪

  عًاا٢ ٚؽاابأ ،تغااعز مبهاااِْٗ ٜٚكاااٍ أؽاابأ  ايكااّٛ إدا ٖجُااو عًااِٝٗ ٚأْااو ٫ ،َثايعٗااا

 .2ايكّٛ ٚؽبعو أٟ تخٍ عًِٝٗ غريِٖ ، ٚتٓثل َُٗٛس٠ ٚغري َُٗٛس٠(

بؾايؾا٥ب١ ف ايًػ١ إدٕ : ِٖ أٚي٦و اـار ٕٛ ع٢ً عباح٠ قَِٛٗ ، املتايؿٕٛ هلاِ ف  

حٜااااْتِٗ ، عاااأِْٗ ف دياااو عاااإٔ َااأ ْضاااُِٝٗ ف أٜآَاااا باملًحاااخٜٔ أٚ اهلاااخاَني ، أٚ أٟ  

١ اجملتُاا  ٚ قُٝاا٘ ٚ تكايٝااخٙ .. اسحرا٤ هلااِ ٚ  باا٘ َاأ ىاازش عًاا٢ حٜاْاا  ٢َؾااثًآ آةااز ٜزَاا

ب ؾايؾب٠ٛ ف َكاب١ً اؿٓٝؿ١ٝ ؾبحهِ ٌَٝ ٖا٪٤٫ عأ صآٔ اؿال      3تٓؿريًا يًٓاظ َِٓٗ(

باملضاااًُني   ٜزتااااالٛا هلاااذٙ  ياااذا لاااخ ;4ٚسٜػٗاااِ عااأ ْٗاااج ا٭ْبٝاااا٤ قٝاااٌ هلاااِ ايؾااااب١٦(

ملغازنني ، ؾًُاا   ايتض١ُٝ ، بٌ ناْٛا ٜهذبٕٛ نٌ َٔ ٜثًال عًاِٝٗ ٖاذٙ ايتضا١ُٝ َأ ا     

 ف قزٜػ قا٬ً٥ : أ٫ إٕ عُز بٔ اـثااب قاخ ؽابأ ...    –مجٌٝ بٔ َعُز اؾُحٞ  –ْاح٣ 

َاأ ةًؿاا٘   -هلل عٓاا٘ ٚأرفاااٙ  رفااٞ ا -ؾٓاااح٣ عُااز   –ٚديااو الااني حةااٌ ف اإلصاا٬ّ    

ٚغاريٙ يًاٛثٓٝني    -رفاٞ اهلل عٓا٘    -يكخ ناذب .. إْاٞ أصاًُو .. ؾتهاذٜب عُاز       قا٬ً٥:

ٕ أٖاٌ َها١ إمناا أطًكاٛا عًا٢ املضاًُني ٖاذٙ ايتضا١ُٝ إٖاْا١ هلاِ ،           َٔ أٌٖ َه١ ، ٜغعز باأ 

 .5ٚاسحرا٤ بِٗ ٭ْٗا ناْو صب١ عٓخِٖ ، ٚإ٫ ملا اْشعج املضًُٕٛ َٓٗا( 

ٚيهأ ٖاذا املعٓا٢ ايًػاٟٛ ٜزؾقا٘ ايؾاااب١٦ اؿاايٕٝٛ ٜٚازٕٚ :إٔ َعٓا٢ امسٗاِ يػٜٛااا           

ٚب أؽاٌ ايهًُا١   6اقا٘ ٚصاهب٘   َأةٛد َٔ ايؿعٌ ايث٬ثٞ " ؽاب  " َٚٓا٘ ؽاب املاا٤ ٚماٛٙ :أر     

                                      
 .بريٚ  . حار ؽاحر . 108. ـ/  1مجاٍ ايخٜٔ قُخ بٔ َٓ ٛر . يضإ ايعزب . ش/ / 2
. .بريٚ  .حار ايعًِ ي٬ًُٜني ،بػخاح . َهتب١ ايٓٗق١ .ايثبع١ 704/ح.  ٛاح عًٞ. املؿؾٌ ف تارٜث ايعزب قبٌ اإلص٬ّ ـ/ 3

 .  1970ا٭ٚىل . 
. ؼكٝل: عبخ ا٭َري املٗٓا، عًٞ ؾاعٛر. بريٚ  حار املعزؾ١.  307ـ/  2/ قُخ عبخ ايهزِٜ ايغٗزصتاْٞ. املًٌ ٚايٓحٌ. ش/  4

  1990- 1410ايثبع١ ا٭ٚىل. 
 . 704- 703/ ح.  ٛاح عًٞ . املز   ايضابل . ـ/  5
 515/ مجاٍ ايخٜٔ بٔ َٓ ٛر .املز   ايضابل ـ/  6
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َٓخا٥ًٝا آراَٝا الٝ   ا٤  ايه١ًُ َٔ اؾذرب ؽابا( أٟ اركاط أٚ غثاط ٚناذيو  اا٤      

ٖااذا اؾااذر ف ايًػاا١ ايعزبٝاا١ مماااث٬ً نُااا ف ايًػاا١ املٓخا٥ٝاا١ ٚ ااا٤ تؿضااريٙ ف املعااا ِ       

ايعزبٝا١ ٖااٛ ؽاب املااا٤ َأ اياازأظ إىل أأااؿ ايكاخّ أٚ ا٫ركاااظ ف املاا٤ ٚ ااا٤  تضاا١ُٝ      

. ٚعًُٝاا١ 7ايؾااب١ أٚ ايؾاااب١٦ َاأ ةاا٬ٍ احملااٝط هلااِ ٖٚااِ ٜػثضاإٛ ٜٚزكضاإٛ باملااا٤ (       

ايتعُٝخ تع  " َؾبتا " ٖٚٛ ٜتؿل َا  طكضاِٗ اياز٥ٝط ف عازٜعتِٗ ٖٚاٛ ا٫غتضااٍ ف       

 .املٝاٙ اؾار١ٜ 

ٚيهٓا لخ باالث١ َٓخا١ٝ٥ ؼاٍٚ اؾُ  باني أؽاٌ ايهًُا١ عزبٝاا ٚؽااب٦ٝا َأ ةا٬ٍ        

ؽاخم حٜٓٗاا ؾتكاٍٛ: مأ إٕ عاخْا إىل املؾااحر        –ف سعُٗا  –يتثبو ايؿعًني ؽبأ ٚؽبؼ 

ايؾااااب١ٝ٦ يٛ اااخْا ؾٝٗاااا نًُااا١ " ؽااابا " ايػاااري َُٗاااٛس٠ َٚغاااتكاتٗا ٖٚاااٞ َااأ املؿااازحا    

املٓخا٥ٝاا١ اٯراَٝاا١ ٚتعاا  ايتعُٝااخ أٚ ايااتثٗري باملااا٤ نغااعري٠ حٜٓٝاا١ أصاصاا١ٝ َاأ عااعا٥ز   

٠ " ؽباغ١ " ؾٝهإٛ تؿضاريٖا إىل ايًػا١    ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ِٖٚ ٜثًكٕٛ ع٢ً ٖذٙ ايغعري

 ايعزب١ٝ :ؽبا: ؽبؼ ٚايه١ًُ بٗذا املع٢ٓ ٚارح٠ ف ايًػا١ اٯنخٜا١ "ؽاٝبٛ" " ؽاٝبٛ تاّٛ " ،     

ثِ دنز  عخ٠ َغتكا  يًهًُا١ ف ايًػا١ اٯراَٝا١ تعاٛح إىل َعٓا٢ ايتعُٝاخ باايػثط ف        

ايث٬ثاٞ ايعزباٞ "   صابل بايؿعاٌ    ٚالاٚياو رباط َاا    َؾابٛتا ، َؾاثبا،   ؽبا ،ؽابٝو ،  املا٤:

ؽبؼ "ٚقايو : إٕ ٖذٙ ايه١ًُ ؼٌُ املع٢ٓ املاحٟ  ٖٚٛ ا٫ركاظ أٚ ايػُاط ف املاا٤ نُاا    

أْٗااا ؼُااٌ ف ايٛقااو داتاا٘ َعٓاا٢ حٜٓٝااا ٖااٛ ايتحااٍٛ أٚ ايااخةٍٛ ف حٜاأ  خٜااخ  ٚدنااز       

َعٓاا٢ ايؿعااٌ ف ايًػاا١ ايعزبٝاا١ ٚاةتااار  املعٓاا٢ اٯتااٞ :"ايؾاابؼ ايػُااط ٚايتػااٝري ٚمسااو   

٣ غُضااِٗ أ٫ٚحٖااِ ف املااا٤ ؽاابػا يػُضااِٗ إٜاااِٖ ؾٝاا٘ ، تثٗااريا ياا٘ ٚؽاابػ١ اهلل :   ايٓؾااار

تكاازب باا٘ "ٚؽًااؿ إىل ٚ ااٛح  تٓااا ز      حٜٓاا٘ ٚايؾاابػ١ ايغاازٜع١ ٚاـًكاا١ ٚقٝااٌ نااٌ َااا     

ٚافآ بني ايه١ًُ اٯارا١َٝ "ؽبا" ٚايهًُتني ايعزبٝتني : " ؽبأ "ٚ "ؽابؼ " إد إٔ ايهًُاا    

ا ٖٛ ايتػاٝري أٚ ايتحاٍٛ َأ حٜأ إىل حٜأ آةاز ٚايػُاط        ايث٬ث ؼٟٛ َخي٫ٛ حٜٓٝا ٚاالخ

أٟ حةاٌ ف   –عزبٝا١   –إٔ ايؾااب٦ٞ ٖاٛ ايغاتؿ اياذٟ ؽابأ       يًتثٗري ؾتهإٛ اـ٬ؽا١:  

 .8أٟ اؽثبؼ أٚ تعُخ باملا٤  –آرا١َٝ  –حٜٔ ايؾاب١٦ بعخ إٔ ؽبا 

                                      
أؽٍٛ ايؾاب١٦  0عشٜش صباٖٞ  0.ٚاْ ز:ٓخا٥ٝني   امل  .َٛق www.mandaean.se/  ععا٥ز َٚؿزحا  ح١ٜٝٓ َٚعاْٝٗا   7

  2008ايثبع١ ايزابع١   0حار املخ٣  0حَغل    32ـ/  0َٚعتكخاتِٗ ايخ١ٜٝٓ 
ز   ، ٚاْ ز: ابٔ َٓ ٛر امل1981.بػخاح . ايثبع١ ايثا١ْٝ .  54 - 52/ اْ ز :ْا ١ٝ َزاْٞ .َؿاِٖٝ ؽاب١ٝ٦ َٓخا١ٝ٥. ـ/ 8

 . 438 – 437. ـ/ 6ايضابل . ش/ 
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ا إٔ أؽااٌ ايهًُاا١ بعمٜاا١ ثااِ ْكًااو إىل اؾشٜااز٠ ايعزبٝاا١ ٚؽااار  مبعٓاا٢      ٚقٝااٌ أٜق اا 

ٜتؾااٌ باااؿزٚب ٚاؾٗاااح ٚقٝااٌ  ش َٚاااٍ ٚإ٫ ؾٗااٞ ف َعٓاٖااا بااايعمٟ تثًاال عًاا٢ َاااةااز

 9َٔ ايؿعٌ ايعمٟ ؽبؼ أٟ غثط ٚقٌٝ إٕ نًُا١ " ؽابأٚث" ايا  تعا   ٓاخ ايضاُا٤ (      

ٖٚذا ايكٍٛ وتاش إىل ؼزٜاز ٜازبط ؽاح١ ٖاذٙ ا٭قاٛاٍ بؾاح١ َؿٗاّٛ ايهًُا١ ف ايًػا١          

 .ايعم١ٜ 
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 املفَىو االصطالحٌ:  الثاىٌ املطلب

ا بِٗ َغتل َٔ عكٝاختِٗ ف نتابِٗ   ا ةاؽ يكخ ٚف  ايؾاب١٦ ٭ْؿضِٗ تعزًٜؿ        

 ،ٚقاخ أةذتا٘ َأ نتابااتِٗ ؾٝكاٍٛ أالاخِٖ: ب ايؾااب١٦ ٖاٞ ب َٓاخا٥ٝٞ(          املكخص١ عٓخِٖ،

 ٖٚذٙ تع  ع٦ٝني :

يعاارف أٚ املعزؾا١   َٚأ نًُا١ ا   ،ؾضزٖا بعء عًُاا٤ ايًػاا  بأْٗاا تعا  " ايعاارف"          

(. ٚنًُاا١ املعزؾاا١ تعاا  َعزؾاا١ اهلل َاأ  اازا٤    Gnosticاعااتكو نًُاا١ املعاازؾٝني أٟ ب  

تأَااٌ أٚ ْضاااى أٚ تؾااٛف ٚتؿهااري عُٝاال ف إٔ ٖااذا ايهاإٛ وتاااش إىل ةااايل َااخبز، أٚ إىل    

ٛذٕ. ٖٚاااذا اياااتؿهري ايعُٝااال ٫ وتااااش إىل أْبٝاااا٤ ٚرصاااٌ يٝٛؽاااًٛٙ إىل ايٓااااظ    َٛ اااخ َهااا

ِ طاعتااا٘ ٚعباحتااا٘، ٚعًااا٢ ٖاااذا ؾكاااخ ؾااازض َااأ  ااازا٤ ٖاااذا ا٫عتكااااح إٔ  ٜٚؿزفاااٛا عًاااٝٗ

ايؾاااب١٦ ٫ ٜ٪َٓاإٛ بزصاااي١ ا٭ْبٝااا٤، ٖٚااذا عهااط َااا ٖااٛ َٛ ااٛح ف نتاابِٗ أٟ إ اااِْٗ   

 ّ  ٚوٝاااااااااااااا٢ َٚاااااااااااااآِٗ اعااااااااااااااتكٛا َٓاااااااااااااااب  حٜاااااااااااااااْتِٗ.    باااااااااااااا حّ ٚعااااااااااااااٝو ٚصااااااااااااااا

ْكا٬  ٖاذٙ ايعباار٠    -ْا نُا ٜؿضزٙ بعء ايعًُا٤ غريٟأَا ايكٍٛ ايثاْٞ ٚايذٟ أؾضزٙ أ

َااأ َٓاااخا ٚتعااا   ١إٔ نًُااا١ َٓاااخاٜٞ َغاااتك-عااأ ايهاتاااب ايؾااااب٦ٞ غقااابإ ايزَٚاااٞ 

املٛالخ َٚٓٗا أةذ  َٓخٟ ٚتع  قٌ ايعباح٠ أٚ ايتٛالٝاخ. ٚنًُا١ َٓاخا اح ٖٝاٞ ٚتعا       

 تٛالٝخ اهلل ٚعباحت٘.  

إدٕ ؾهًُاا١ َٓااخاٜٞ تعاا  ٚتغااٌُ املٛالااخٜٔ أنثااز ممااا ٜكؾااخٖا بعااء ايعًُااا٤ َاأ    

٬ ايغاااهًني ؾاياااخٜٔ ايؾااااب٦ٞ صاااٛا٤ ناااإ َااأ املعزؾااا١ أٚ َااأ      املضتغااازقني. ٚعًااا٢ نااا  

املٓخا١ٝ٥ ؾٗٛ ٜع  تٛالٝخ ةايل هلاذا ايهإٛ. ةاايل عًاٟٛ ٜعجاش اإلْضاإ إٔ ٜؾاؿ٘ أٚ إٔ        

ٜعزف تهٜٛٓ٘ أٚ إٔ ٜعزف نٓٗ٘، ٭ٕ أٟ ٚؽـ تثًك٘ عًٝ٘ ػخٙ أعًا٢ َٓا٘ ٚأنثاز حقا١     

( Sbaيؾااب١٦ َأ ب ؽابا    ِٗ َٔ ٜز٣ أْ٘ اعتكو ن١ًُ آٚمش٫ٛ َٔ ديو ايٛؽـ( َٚ

ٚ   اٯ تعُاخ ٚتعا  بايعزبٝاا١ ايؾااب٦ٞ ناٌ َاأ ةازش َأ حٜاأ إىل        راَٝا١ ٚتعا  َأ ؽاابؼ ا

ا ٖٚاااٛ ايتػاااٝري ايعبااااحٟ. ؾايتعُٝاااخ ف  ا ٚاالاااخ حٜااأ آةاااز. ٚنااا٬ ايهًُاااتني ٜعٓٝاااإ عااا٦ٝ   

ٚقااخ  ااا٤ ف  ،ايعكٝااخ٠ ايؾاااب١ٝ٦ هعااٌ ايغااتؿ ٜتباا  بعااخ ايتعُٝااخ ايعكٝااخ٠ ايؾاااب١ٝ٦  

ٖٚااٛ ايهتاااب ايااذٟ عاازب ٚٚفااآ عباااح٠    ،حّآٚ ؽااحـ أا رباا٘" ايهٓااش ايزباااْٞ  نتاااب" ايهٓااش

ٜ ٛثاا١" أٟ         َ ٓخ ٗ ٛح ٚثاا٘ إىل   ٜ َرت ؿاازق ث  َاأ  َ ُؾااؿرتذث  ٕ إايؾاااب١٦ ٚؾًضااؿ١ عكٝااختِٗ قٛياا٘" 
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عثااا٤ ايؿاازح إعُاااحى ىز ااو َاأ ايٝٗٛحٜاا١ إىل املٓخا٥ٝاا١. ٚعًاا٢ ٖااذا ؾايتعُٝااخ ٜعاا     

 .10ب١ٝ٦(ٚ اصِ ايؾاأايؾاب٦ٞ ؽؿت٘ ايؾاب١ٝ٦ 

ٚٚ خ  َِٓٗ َٔ ٜكٍٛ إٕ تضُٝتِٗ بايؾاب١٦ تعٛح إىل الؿٝخ إحرٜاط عًٝا٘ ايضا٬ّ "    

تٛياااخ ا٭مساااا٤ قباااٌ    ؽااااب٧ بااأ قغاااًٛب بااأ إحرٜاااط "ٖٚاااذا ايهااا٬ّ غاااري حقٝااال ;٭ْااا٘ ٫        

 .11املضُٝا 

ٚعٓاخ ايكاازا٠٤ ف نتاابِٗ املكخصاا١ لااخِٖ ٜعٓإٛ بايتٛالٝااخ تعثٝااٌ إهلٗااِ عاأ نااٌ   

 .يتٛالٝخ اؿكٝكٞ ايذٟ ْعزؾ٘ نُضًُني ايؾؿا  ٚيٝط املكؾٛح ب٘ ا

ب اياا  تعتاام وٝاا٢ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ ْبٝااا هلااا،       ٖااٛ 12ٚيهاأ املؿٗااّٛ اؿكٝكااٞ يًؾاااب١٦   

ٜكاااخظ أؽاااحابٗا ايهٛاناااب ٚايٓجاااّٛ ٜٚع ُْٛٗاااا، ٜٚعتااام ا٫ػااااٙ ماااٛ لاااِ ايكثاااب  

 . 13ايغُايٞ ٚايتعُٝخ ف املٝاٙ اؾار١ٜ َٔ أِٖ َعاملِٗ(

َِٚٓٗ َأ ٜكاٍٛ    ،ؾُِٓٗ َٔ ٜز٣ أِْٗ َٔ ايٓؾار٣ :ٛا٢ٍ عخ٠ أقًٚاةتًـ ؾِٝٗ ع ب

حٜاأ  َٚآِٗ َأ ٜكاٍٛ إْٗاِ َأ ٫      ،َٚآِٗ َأ ٜكاٍٛ إْٗاِ َأ اجملاٛظ       ،إْٗاِ َأ ايٝٗاٛح   

 .٢14 ايؿثز٠ ٫ٚ ٜتخٜٕٓٛ بخٜٔ (ًهلِ: َٔ ناْٛا ع

ٚيهااأ ؽااااب١٦ ايعااازام املعاؽااازٜٔ ٜؿقااإًٛ تضااا١ُٝ أْؿضاااِٗ باملٓاااخا٦٥ني ٭ٕ باصاااِ         

ْٓاا ْعازف   ٝاا   ٭ هلذٙ ايثا٥ؿا١ غاري َعازٚف عٓاخْا ٫ حٜٓٝاا   ٫ٚ تأرى     "ايؾاب٦ني " ناصِ 

ٕ تهاإٛ تضااُٝتٓا بايؾاااب٦ني قااخ  ااا٤  َاأ ا٭قااٛاّ    أأْؿضاآا ب َٓااخاٜٞ ( ؾاا٬ بااخ إدا   َاأ   

          ٟ  ،اي  الٛيٓا، ؾاذدا عًُٓاا إٔ ايغاعار اياخٜ  ايز٥ٝضاٞ ياخٜٓا ٖاٛ ا٫ركااظ ف املاا٤ اؾاار

ٕ ٖااذٙ املُارصاا١  أٚ ،و عاأ طزٜاال ا٫غتضاااٍ ف املااا٤  ٕ طٗارتٓااا ايَٝٛٝاا١ كااارظ نااذي  أٚ

                                      
 . حَغل. حار املخ32.٣-31َذنزا  َٓخا١ٝ٥. ـ/ .     غقبإ ايزَٚٞ / 10
. بريٚ  .حار ايهتب ايع١ًُٝ. ايثبع١ ا٭ٚىل.  15 / اْ ز:ح. عكٝخ ةايخ ،ح. و٢ٝ أمحخ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ ٚعكا٥خِٖ . ـ/ 11

1428-2007  
 / ايؾاب١٦ املٓخا١ٝ٥ ٖٞ طا٥ؿ١ ايؾاب١٦ ايٛالٝخ٠ ايباق١ٝ ايّٝٛ  12
. ايزٜاض. ايٓخ٠ٚ ايعامل١ٝ يًغباب اإلص٬َٞ  724.ـ/  2/ املٛصٛع١ املٝضز٠ ف ا٭حٜإ ٚاملذاٖب ٚا٭الشاب املعاؽز٠. ش/ 13

  1418.ايثبع١ ايثايث١. 

. ايزٜاض. حار  222. ـ. 1/ ايع١َ٬ : قُخ بٔ ؽاحل ايعثُٝني. تؿضري ايكزإٓ ايع ِٝ. تؿضري ايؿاؼ١ ٚصٛر٠ ايبكز٠ .ّ/  14

.ٚاْ ز ف تؿاؽٌٝ ا٫ةت٬ف ؾِٝٗ. ح. رعخٟ عًٝإ . ايؾاب٦ٕٛ . الزإْٝٝٛ َٚٓخا٥ٕٝٛ .  1423ابٔ اؾٛسٟ. ايثبع١ ا٭ٚىل. 

 . بػخاح . 17 – 16ـ/ 
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تااز آ يااخٜٓا إٔ ايتضاا١ُٝ ب ؽاااب٦ٞ ( َااأةٛد٠ َاأ   ،تضاا٢ُ عٓااخْا ب َؾاابت٘ ( أٟ ايتعُٝااخ

ٚمأ ْكاٍٛ ف ؽاٝػ١ ا٭دإ عٓاخْا ب اْاػ       ،ؾعٌ بؽبا ( اٯراَٞ َٚعٓااٙ ٜازكط ٜٚتعُاخ   

       ٛ ٍ ف ايتعُٝاخ ب  ؽاب٢ مبؾبت٘ ع٢ًُ ( أٟ ناٌ َأ ٜتعُاخ باملعُٛحٜا١ ٜضاًِ. نُاا ْكا

ٕ أعاار٠ إىل  ؽبٝٓا امبؾبت٘ اح بٗزاّ رب٘ ( أٟ تعُخ  بعُاح إبزاِٖٝ ايهبري، ٫ٚبخ ٖٓاا اإل 

ايًػ١ املٓخا١ٝ٥ ؽًٛ َأ ايتٓكاٝط َٚأ بعاء اؿازٚف املٛ اٛح٠ ف ايًػا١ ايعزبٝا١ َٚٓٗاا          

ْاا٘ أصااٌٗ ف ايًؿاا  الازٚف ع ؽ ض   ٜٚضااتعاض عٓٗااا ف بعااء ا٭الٝااإ عازف اهلااا٤ ٭  

َٚأ ٖٓاا باخأ  أٍٚ َغاه٬  ايٓثال       ،ْا٘ َُٗاٌ عًُٝاا"   أ٫ إٕ الزف ايعاني َٛ اٛح   أعًُا" 

 ٌ َٚٓا٘   ،ٚمبازٚر ايٛقاو ؼاٍٛ ايًؿا  إىل [ؽابأ      "، اؽاثبأ   "إىل  "اؽاثبؼ   " ؾتحٍٛ ايؿعا

بخأ  أٍٚ املغانٌ َ  إةٛآْا املضًُني الٝ  ْتذنز مجٝعا" إٔ ايٓيب قُخ ؽا٢ً اهلل  

ةازش عأ حٜأ آبا٥ا٘ يهٓٗاا تعا  ف ايًػا١ املٓخا٥ٝا١         ْا٘  عًٝ٘ ٚصًِ نإ ًٜكب بايؾااب٧ ٭ 

( ناثريا     ١تعُخ، اركط ف املا٤. ٚيخٜٓا ايهثري َٔ ايعبارا  اي  تذنز نًُا١ ب املؾابت  

ؾُٔ املعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ ا٭قٛاّ اجملاٚرٕٚ يٓاا، ٚناثري َآِٗ آراَٝإٛ ٜٚعزؾإٛ       .ف طكٛصٓا

ٚقااخ أٜااخ ٖااذا ، ( أٟ املػتضاا١ً باٯراَٝاا١ ايًػا١ اٯراَٝاا١، قااخ أطًكااٛا عًٝٓااا اصااِ بايؾاااب٦ني 

ؾضااٛر ٚٚايم َاآِٗ ْٛيخناا٘ ٚا٭ب ايهزًَااٞ ٚ ايًٝااخٟ حراٚر   ،اياازأٟ نااثري َاأ ايباااالثني  

 تضاااُٝتإ ني،ٚتاااز٣ باالثااا١ َٓخا٥ٝااا١ إٔ ب ايؾااااب١٦ ٚاملٓاااخا15ٝ٥ٚيااريٟ ٚناااثريٕٚ غريٖاااِ( أ

 .16ملض٢ُ ٚاالخ (

 َٚعتكاخا  ايكاّٛ املٓضإٝٛ "   ٚيهٔ َكخّ نتاب " ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ  حراص١ ف تاارٜث  

ٚمباا أْا٘ َأ إٜازإ      ٜذنز ب إٔ املٓخا٥ٞ ٖٛ اصاِ َهاإ أَاا ايؾااب٦ٞ ؾٗاِ ا٫صاِ اياخٜ  (       

ٜٚهتااب عاأ ٖااذٙ ايثا٥ؿاا١ املضااتكز٠ ف إٜاازإ ؾٗااٛ ٜعٝااخ اصااِ املٓااخا٥ٞ إىل حٚياا١ " َاااح "أٚ "   

ا هلاِ َأ   امساا  خٜاخ   –عًا٢ الضاب رأٜا٘     –َاحٟ " اي  ٖاٞ اٯٕ إٜازإ ٚاؽاذٚا بايتاايٞ     

                                      
   ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ.. َؾري فٍٗٛ ًٜؿ٘ ايقٝاع ٚايتغزح ٚايتغزدّ ٚا٫ْخثار سٟ ا٭َريٟ ./ ح. غا 15

GMT 10:30:00 2007  صض١ اؿٛار   . َارظ 30اؾُع١٪َ

ٚايهاتب ؽاب٦ٞ عزاقٞ قخّ ٚرقت٘ ٖذٙ ف  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=92659املتُخٕ

 قًٝا  ايغزم ا٭ٚصط ٚمشاٍ أؾزٜكٝا ٚاملزأ٠َ٪كز سٜٛرج ا٭ٍٚ اـاـ بأ
  51/ ْا ١ٝ املزاْٞ .املز   ايضابل . ـ/ 16
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ٚبكااٛا قاااؾ ني عًاا٢ ٖااذا ا٫صااِ اؾخٜااخ عًاا٢   ،ٚ املاْااخا٥ٞأٖااذٙ اؿقااار٠  َاأ املاااحا٥ٞ 

 . 17عاّ( 1800َخ٣ 

ٚف صااا٪اٍ ف فًااا١ َٓخا٥ٝااا١ :ملاااادا تعاااخح  تضاااُٝا  املٓاااخا٥ٝني   ؾهاااإ  اااٛاب أالاااخ   

نٗٓاااتِٗ :ب اةتًؿاااو تضاااُٝا  ايؾااااب١٦  بضااابب بعاااخ تاااارىِٗ ٚتكًباااا  ايعؾاااٛر ؾٗاااِ      

ّ ٜز عاإٛ  ظااذ ٚيااذيو ؾٗااِ َاأ أقااخّ ا٭قااٛاّ    ،ٚر عكٝااختِٗ إىل اياآيب آحّ  عًٝاا٘ ايضاا٬

ٚيذيو ؾاذٕ تعاقاب ا٭طاٛار ٚاؿكاب ايتارىٝا١ ٚتػاٝري َهاإ ٚ اٛحِٖ ٚصاهِٓٗ           ،امل٪١َٓ

 .18باصتُزار ٖٛ ايضبب ايز٥ٝضٞ ٫ةت٬ف ايتضُٝا  اي  أطًكو عًِٝٗ (

ٛرٚح امسٗاِ ف ث٬ثا١ َٛافا     ضًُني يا ٚف املكابٌ ْكزأ تعزٜـ ايؾاب١٦ عٓخ عًُا٤ امل

 ْٚ زا يػُٛفاِٗ ٚبااطٓٝتِٗ ؾكاخ اةتًاـ الاٍٛ تعازٜؿِٗ عًُاا٤ املضاًُني:         .19ف ايكزإٓ

: ب ايؾااب٦ٕٛ  -رمحا٘ اهلل   –بأٍٚ تؿضري ٚؽٌ إيٝٓا ؾٓكزأ تعزٜـ اإلَااّ ايثامٟ    أْٚبخ

ا٫صاِ   اةتًـ أٌٖ ايتأٌٜٚ ف َٔ ًٜشَ٘ ٖذامج  ؽاب٧ ٖٚٛ املضتحخث ص٣ٛ حٜٓ٘ حٜٓا ٚ

ٔ    ؾكاٍ بعقِٗ : ،ٌٖ املًٌأَٔ  ٛ  ،ًٜشّ ديو نٌ ةارش َٔ حٜأ إىل غاري حٜا : اياذٜٔ  اٚقااي

ايؾااب٦ٕٛ يٝضاٛا بٝٗاٛح ٫ٚ ْؾاار٣      ٚقااٍ فاٖاخ :   حٜٔ هلِ ، ع٢ٓ اهلل بٗذا ا٫صِ قّٛ ٫

ت٪ناٌ دباا٥حِٗ ٫ٚ تآهآ ْضاا٩ِٖ      حٜٔ هلِ ٚعٓ٘ : ايؾاب٦ٕٛ بني اجملاٛظ ٚايٝٗاٛح ٫   ٫ٚ

إيا٘ إ٫ اهلل   ؾااب٦ٕٛ حٜأ َأ ا٭حٜاإ نااْٛا ظشٜاز٠ املٛؽاٌ ٜكٛيإٛ ٫        اي :ٚقاٍ ابٔ سٜاخ  .

إياا٘ إ٫ اهلل ٚ  ٜ٪َٓااٛا بزصااٍٛ اهلل ، ٚقاااٍ  ٚيااٝط هلااِ عُااٌ ٫ٚ نتاااب ٫ٚ ْاايب إ٫ قااٍٛ ٫

ٚقٝاٌ باٌ ٖاِ     ،ٚساح قتااح٠ ٜٚكاز٤ٕٚ ايشباٛر    ،آةزٕٚ ِٖ قّٛ ٜعبخٕٚ امل٥٬ه١ ٜٚؾًٕٛ ايكبًا١ 

ٖاذٙ ا٭قاٛاٍ ٚساح    -رمحا٘ اهلل  –دناز اؿااؾ  ابأ ناثري     ، 20ٚطا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتاب ( 

ةتاار ٖاذا ايكاٍٛ:    اثاِ   ،عًٝٗا ب قاٍ بعء ايعًُا٤: ايؾاب٦ٕٛ ايذٜٔ   تبًػِٗ حعا٠ٛ ْايب  

                                      
َكخ١َ      قُخ قٝط  6-5.ـ /   ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ  حراص١ ف تارٜث َٚعتكخا  ايكّٛ املٓضٕٝٛ  0/  صًِٝ بزلٞ  17

 .ٚيهٔ امل٪يـ ٖٚٛ ؽاب٦ٞ ٜعٝػ ف إٜزإ ٫ 1997ٚىل . بريٚ  . حار ايهٓٛس . ايثبع١ ا٭0طباطبا٥ٞ  بعٓٛإ  ْ ز٠ ع٢ً ايهتاب 

َعكبا عًٝ٘ :يكخ اْؿزح ايضٝخ قُخ طباطبا٥ٞ  حٕٚ غريٙ َٔ ايباالثني بذط٬م ٖذا ا٫صِ اؾخٜخ  كٍٜٛكبٌ ٖذا ا٫ةتٝار ٜٚ

يؿ  َٓخا ٚتع   َٓخا٥ٞ ؽؿ١  قخ اعتكو َٔ ١ٕ نًُأ ٕٜزٚايًػ١  ٢ً ايؾاب١٦  ف الني إٔ نثريا َٔ املضتغزقني ٚعًُا٤ع

 ايعًِ أٚ املعزؾ١ ٫ٚ ع٬ق١ يًه١ًُ باصِ َاحاٟ ايذٟ ٖٛ اصِ حٚي١ َاح اٯر١ٜ .
 . أْو تضأٍ ١٦ٖٝٚ ايتحزٜز ػٝب . 2003ايض١ٓ ايثا١َٓ . 27/ ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح  18

  17،اؿج /   69، املا٥خ62/٠/ صٛر٠ ايبكز٠ / 19

. ؼكٝل:ح. عبخ اهلل اي نٞ. اؾٝش٠  37 – 35. ـ/ 2يبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكزإٓ .ش/ / اإلَاّ ابٔ  زٜز ايثمٟ .  اَ  ا 20

 . 2001- 1422.حار ٖجز . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
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أْٗااِ قااّٛ يٝضااٛا عًاا٢ حٜاأ ايٝٗااٛح ٚايٓؾااار٣ ٫ٚ اجملااٛظ ٫ٚ املغاازنني ٚإمنااا ٖااِ قااّٛ         

، ٚهلذا ناإ املغازنٕٛ ٜٓباشٕٚ    باقٕٛ ع٢ً ؾثزتِٗ ٫ٚ حٜٔ َكزر هلِ ٜتبعْٛ٘ ٜٚكتؿْٛ٘

َِٚٓٗ َٔ ٜكاٍٛ: ب   ،21صًِ بايؾاب٧ أٟ أْ٘ ةزش عٔ صا٥ز أحٜإ أٌٖ ا٭رض إد داى (أَٔ 

إْٗااِ َاأ ايٓؾااار٣ ٚؽاابٛا إىل اجملٛصاا١ٝ َٚاآِٗ َاأ قاااٍ إٕ نتااابِٗ ايشبااٛر ايااذٟ أْااشٍ     

       ٘  عًاا٢ حاٚح عًٝاا٘ ايضاا٬ّ ٖٚااٛ َااٛاع  باا٬ أالهاااّ ٚقٝااٌ إْاا٘ أالهاااّ ْااشٍ بٗااا  مٜااٌ عًٝاا

ْٚكااازأ  22َااأ غاااري ايكااازإٓ (  ايضااا٬ّ عًااا٢ حاٚح نا٭الهااااّ ايااا  ْاااشٍ بٗاااا عًااا٢ ايااآيب   

عًٝاا٘ -إْٗااِ عًاا٢ حٜاأ ْااٛب    فُٛعاا١ َاأ ا٭قااٛاٍ تٓكااٌ يٓااا ا٫ةاات٬ف الااٛهلِ َٓٗااا:    

 ٖٚااذا َضااتبعخ الااني ايكاازا٠٤ ف تااارىِٗ ايااذٟ ٜذنزْٚاا٘ عاأ أْؿضااِٗ ثااِ ٫  -ايضاا٬ّ 

بإٕ ايؾاب٧ اـاارش َأ    -364رمح٘ اهلل    –ديو املاٚرحٟ  قاٍ حيٌٝ َٛثٛم عًٝ٘: ٚقخ

 ،عاا٤ٞ إىل عاا٤ٞ ؾضااُٞ ايؾاااب٦ٕٛ بٗااذا ا٫صااِ ـاازٚ ِٗ َاأ ايٝٗٛحٜاا١ إىل ايٓؾاازا١ْٝ        

 –رمحا٘ اهلل   –ٜٚاز٣ ايشكغازٟ    ،23ٚقٌٝ إِْٗ ٜشعُٕٛ أِْٗ ع٢ً حٜٔ ْٛب عًٝا٘ ايضا٬ّ(  

رمحا٘ اهلل     –ٟ ٚاٯَاخ  ، 24أِْٗ قّٛ عخيٛا عٔ حٜٔ ايٝٗٛح١ٜ ٚايٓؾزا١ْٝ ٚعبخٚا امل٥٬ه١

ٜز٣ أْ٘: ب ا٭عب٘ تض١ُٝ ٖذٙ ايثا٥ؿ١ ؽاب١٦ ملًِٝٗ ٚامازاؾِٗ عأ صآٔ اؿال      - 631

ا َأ قاٍٛ ايعازب ؽابأ ايز اٌ إدا َااٍ       ف ْب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ;٫ؽادِٖ آهل١ غري اهلل تعاىل أةذ 

ٚبعااا  ؾاااِٝٗ إبااازاِٖٝ عًٝااا٘ ايضااا٬ّ  عبااااح ايٓجاااّٛ، ٚايااازاسٟ  ٝاااٌ إىل أْٗاااِ 25ٚامااازف (

ِٖ ايؾاابا١ٝ٥ ؾكاااٍ: بقااّٛ ٜكٛياإٛ: إٕ َااخبز ٖااذا ايعااا  ٚةايكاا٘ ٖااذٙ ايهٛانااب        ٚمسااا

ٚملااا بعاا  اهلل تعاااىل إباازاِٖٝ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ نااإ    ،ايضاابع١ ٚايٓجااّٛ ؾٗااِ عبااخ٠ ايهٛانااب  

ٚبكٍٛ ايزاسٟ قاٍ ابٔ الشّ بٚقخ ٜقااف إىل مجًا١ َأ قااٍ      ،26ايٓاظ ع٢ً حٜٔ ايؾاب١٦ (

ٖٚاِ ٜكٛيإٛ بكااخّ ا٭ؽاًني عًا٢ ماٛ قااٍٛ       ،٦ٕٛإٕ َاخبز ايعاا  أنثاز َأ ٚاالااخ ايؾااب     

                                      
. ؼكٝل: عبخ ايعشٜش غِٓٝ ،قُخ  149 – 148ٚاْ زَٔ ـ  146.ـ  1/اؿاؾ    ابٔ نثري . تؿضري ايكزإٓ ايع ِٝ. ش/  21

 ار ايغعبعاعٛر ، قُخ ايبٓا . ايكاٖز٠ . ح
.ؼكٝل: ح. بضاّ ايعُٛؼ. ا٭رحٕ.  93/ايع١َ٬ : عباظ ايضهضهٞ اؿٓبًٞ . ايمٖإ ف َعزؾ١ عكا٥خ أٌٖ ا٭حٜإ . ـ /  22

 . 1996- 1417َهتب١ املٓار. ايثبع١ ايثا١ْٝ. 

 131 -130ـ/  1ٚتابع٘ ايعش بٔ عبخ ايض٬ّ  ّ/ 132ـ/  1املاٚرحٟ .تؿضري ايٓهو ٚايعٕٝٛ ّ/  /اإلَاّ 23

 285 ـ / 1ايهغاف . ش/  / ايشكغزٟ .تؿضري 24

.ؼكٝل: أمحخ املشٜخٟ . بريٚ  . حار ايهتب  690. ـ/  1/ عًٞ صٝـ ايخٜٔ اٯَخٟ. أبهار ا٭ؾهار ف أؽٍٛ ايخٜٔ  . ش/  25

  1424 – 2002ايع١ًُٝ .ايثبع١ أ٭ٚىل. 

. فبط ٚتعًٝل: قُخ املعتؾِ باهلل  126- 125/ ؾتز ايخٜٔ ايزاسٟ. اعتكاحا  ؾزم املضًُني ٚاملغزنني. ـ/  26

 1986- 1407ايبػخاحٟ. بريٚ .حار ايهتاب ايعزبٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل.
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ثٓاا٢ عغااز  .... ٚنااإ   اجملااٛظ إ٫ أْٗااِ ٜكٛياإٛ بتع ااِٝ ايهٛانااب ايضاابع١ ٚاياامٚش ا٫    

ايذٟ ٜٓتحً٘ ايؾاب٦ٕٛ ٭قاخّ ا٭حٜاإ عًا٢ ٚ ا٘ اياخٖز ٚايػاياب عًا٢ أٖاٌ اياخْٝا إىل إٔ          

ياِٝٗ إبازاِٖٝ ةًًٝا٘    ٚ ٌ إ ؾبع  اهلل عش أالخثٛا ؾٝ٘ اؿٛاحث ٚبخيٛا عزا٥ع٘ مبا دنزْا

ّ اياااذٟ مااأ عًٝااا٘ اٯٕ ٚتؾاااحٝآ َاااا أؾضاااخٚٙ باؿٓٝؿٝااا١    ٬عًٝااا٘ ايضااا٬ّ باااخٜٔ اإلصااا  

ٚنااذا ٜااز٣ نااٌ َاأ اباأ    27َاأ عٓااخ اهلل تعاااىل (   ايضااُح١ اياا  أتاا٢ اهلل بٗااا قُااخ  

عًٝااا٘ -بعااا  إياااِٝٗ إبااازاِٖٝ   ف أْٗاااِ َااأ-رمحُٗاااا اهلل  ١تُٝٝااا٘ ٚابااأ قاااِٝ اؾٛسٜااا 

ا يًؾااب١٦ باأِْٗ: ب أَا١ نابري٠ َأ ا٭َاِ       ٚؽاؿً  ١قِٝ اؾٛسٜا  ؾٓكزأ يإلَاّ ابٔ-ايض٬ّ

ٚبااني إٔ ا٫ةاات٬ف الااٛهلِ الكٝكاا١ ٚبااني صاابب ديااو بٚقااخ اةتًااـ ايٓاااظ ؾااِٝٗ    ايهبااار (

ِ    اةت٬ؾااا نااثريا عضااب َااا   ٖٚااِ َٓكضاإُٛ إىل َاا٪َٔ    ،ٚؽااٌ إيااِٝٗ َاأ َعزؾاا١ حٜاآٗ

٘  ،ٚناااؾز  قضاااُني الٓؿاااا٤  ٚنااااْٛا ،ٖٚااا٪٤٫ ٖاااِ قاااّٛ إبااازاِٖٝ عًٝااا٘ ايضاا٬ّ ٚأٖاااٌ حعٛتااا

أِْٗ ٜأةذٕٚ مبحاصأ حٜاْاا  ايعاا     -نُا ٜشعُٕٛ  –ٚأؽٌ حٜٔ ٖ٪٤٫  َٚغزنٕٛ،

ٖاااِ عًٝااا٘ قااا٫ٛ ٚعُااا٬ ; ٚهلاااذا مساااٛا ؽااااب١٦ : أٟ   َٚاااذاٖبِٗ، ٚىز ااإٛ َااأ قباااٝآ َاااا

 رأٚا ؾٝا٘ َأ اؿال،    ةار ني، ؾكخ ةز ٛا عٔ تكٝخِٖ ظًُا١ ناٌ حٜأ ٚتؿؾاًٝ٘ إ٫ َاا     

ارنو مجٝ  ا٭َِ ٚؾارقتِٗ ؾاؿٓؿا٤ َآِٗ عاارنٛا أٖاٌ    ٚاملكؾٛح إٔ ٖذٙ ا٭١َ قخ ع

اإلصاا٬ّ ف اؿٓٝؿٝاا١ ٚاملغاازنٕٛ َاآِٗ عااارنٛا عباااح ا٭ؽاآاّ ٚرأٚا أْٗااِ عًاا٢ ؽااٛاب      

 قاصاأ َااا –باشعُِٗ   –ٚأنثاز ٖااذٙ ا٭َاا١ ؾ٬صاؿ١ ٚايؿ٬صااؿ١ ٜأةااذٕٚ َأ نااٌ حٜاأ    

ثِ دنز ة٬ؽا١ قٛيا٘    تباع ا٭ْبٝا٤ ٚعزا٥عِٗ .(احيو عًٝ٘ ايعكٍٛ ، ٚعك٩٬ِٖ ٜٛ بٕٛ 

ٕ  ،باااإٔ قااااٍ إْٗاااِ ؾااازم: ؾؾااااب١٦ الٓؿاااا٤    ٚؽااااب١٦  ،ٚؽااااب١٦ ؾ٬صاااؿ١  ،ٚؽااااب١٦ َغااازنٛ

بُٝٓاا ؾؾاٌ    ،28عًٝ٘ أٌٖ املًٌ ٚايٓحٌ َٔ غري تكٝخ مبًا١ أٚ مًا١ (   ٜأةذٕٚ مبحاصٔ َا

صبل ؾٗٛ :بخاٜا١ ٜاز٣ إٔ ايؾااب١٦ ف أؽاًِٗ َ٪َٓإٛ       َا –رمح٘ اهلل  –عٝت٘ ابٔ ت١ُٝٝ 

ٚهلذا قٌٝ إٕ أرصثٛ بخٍ طزٜك١ ايؾاب١٦ اياذٜٔ نااْٛا قبًا٘ ٚاياذٜٔ     ب :َٛالخٕٚ ؾٝكٍٛ 

                                      
.ؼكٝل:ح.قُخ ْؾز،عبخ ايزمحٔ عُري٠. َهتب١ 89-88.ـ/  1/  قُخ بٔ الشّ .ايؿؾٌ ف املًٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايٓحٌ ش/ 27

 1982 - 1403عها . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
 . بريٚ . حار املعزؾ١.  152– 146.ـ/ 2ؾٛس١ٜ. إغاث١ ايًٗؿإ َٔ َؾا٥خ ايغٝثإ. ش/ / اإلَاّ ابٔ قِٝ ا 28
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ٚدناااز عااآِٗ عاااخ٠  29نااااْٛا َااا٪َٓني بااااهلل ٚايٝاااّٛ اٯةاااز اياااذٜٔ أثٓااا٢ عًاااِٝٗ ايكااازإٓ (  

 تعزٜؿا  ؾكاٍ رمح٘ اهلل :إٕ ايؾاب١٦ ٜٓكضُٕٛ إىل قضُني :

لٝاٌ قباٌ   ا يغازٜع١ ايتاٛرا٠ ٚاإل  ِٖ َٔ نإ َتبع ا  القسم األول الصببئة احلنفبء:

ايٓضااث ٚايتبااخٌٜ َاأ ايٝٗااٛح ٚايٓؾااار٣، ٖٚاا٪٤٫ مماأ محااخِٖ اهلل ٚأثٓاا٢ عًااِٝٗ، ٚرٟٚ      

إياا٘ إ٫ اهلل ؾكااط  أْٗااِ : ايااذٟ ٜعاازف اهلل ٚالااخٙ ؾٗااِ قااخ ٜكٛياإٛ ٫  30أٜقااا بذصاآاح ثابااو 

ٚيٝضااو ياا٘ عاازٜع١  ٜعُااٌ بٗااا ٚ  وااخث نؿاازا، ٚقٝااٌ ٖااِ قااّٛ َاأ اجملااٛظ ٚايٝٗااٛح             

ا ؾاذٕ اهلل  ٖٚاِ يٝضاٛا نؿاار     ،ٚيٝط هلِ عزٜع١ َاأةٛد٠ عأ ْايب   ٚايٓؾار٣ يٝط هلِ حٜٔ 

ٚإهااب   ،قخ أث٢ٓ ع٢ً بعقِٗ ؾِٗ َضتُضاهٕٛ باإلصا٬ّ املغا ى ٖٚاٛ عبااح٠ اهلل ٚالاخٙ      

ايؾخم ٚايعاخٍ ٚؼازِٜ ايؿاٛاالػ ٚاي ًاِ ٚماٛ دياو مماا اتؿكاو ايزصاٌ عًا٢ إهابا٘            

 ٚؼز ٘ .

بااخٕٚ امل٥٬هاا١ ٚايااذٜٔ ٜضااُِْٛٗ ٖٚااِ ايااذٜٔ ٜع :القسممم الينممبص الصممببئة ا  مم    

 .31ٜٚشعُٕٛ أِْٗ ٜكز٩ٕٚ ايشبٛر ( –نُا ٜشعُٕٛ  –ايزٚالاْٝا  ايع١ًٜٛ 

دنازٙ ؽااالب " ف  ا٬ٍ ايكازإٓ      ٚيهٔ املع٢ٓ ايػزٜب يًؾاب١٦ ٚايذٟ وتاش يًزح َاا 

بايؾااب٦ٕٛ ا٭ر اآ أْٗاِ تًاو ايثا٥ؿا١ َأ َغازنٞ ايعازب قباٌ ايبعثا١ اياذٜٔ              :" ٖٚٛ

ُا نإ قَِٛٗ عًٝ٘ َٔ عباح٠ ا٭ؽٓاّ، ؾبحثٛا ٭ْؿضاِٗ عأ عكٝاخ٠    صاٚرِٖ ايغو ؾٝ

ٜزتقاااْٛٗا ؾاٖتااااخٚا إىل ايتٛالٝااااخ ٚقااااايٛا: إْٗااااِ ٜتعبااااخٕٚ عًاااا٢ اؿٓٝؿٝاااا١ ا٭ٚىل ًَاااا١  

عتشيااٛا عباااح٠ قااَِٛٗ حٕٚ إٔ تهاإٛ هلااِ حعاا٠ٛ ؾااِٝٗ ؾكاااٍ عاآِٗ   اٚ ،إباازاِٖٝ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ

ُاا نااْٛا ٜكٛيإٛ عأ املضاًُني بعاخ       املغزنٕٛ إِْٗ ؽبأٚا أٟ َايٛا عأ حٜأ آباا٥ِٗ ن   

                                      
.تؾحٝآ ٚتعًٝل . قُخ عبخ  373/ عٝث اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ . بٝإ تًبٝط اؾ١ُٝٗ ف تأصٝط بخعِٗ ايه١َٝ٬ .ـ/ 29

  1391ايزمحٔ قاصِ.َه١.َثبع١ اؿه١َٛ.ايثبع١ ا٭ٚىل . 
رمحِٗ اهلل  _ابٔ أبٞ الامت عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ ٚقخ ٚؽـ ابٔ ت١ُٝٝ ٖٚب بٔ َٓب٘ ايؾٓعاْٞ ايتابعٞ / ٖذا اإلصٓاح رٚاٙ  30

. ؼكٝل: ح. رؾٝل  183. ـ/  2بأْ٘ َٔ أعًِ َٔ أعًِ ايٓاظ بأةبار ا٭َِ املتكخ١َ . اْ ز ايزح ع٢ً املٓثكٝني .ش/  –مجٝعا 

 . 1993ايعجِ. بريٚ . حار املؾخر ايًبٓاْٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
. بتؾزف.ٚاْ ز ٖذٙ ا٭قٛاٍ املتتًؿ١ ف نتب ايتؿضري  184 – 182/ اْ ز: عٝث اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ . املز   ايضابل .ـ/  31

 1407. بريٚ  . املهتب اإلص٬َٞ . ايثبع١ اـاَض١ .  92.ـ /  1ايتاي١ٝ : ، ، ابٔ اؾٛسٟ . تؿضري ساح املضري ف عًِ ايتؿضري. ش/

.ؼكٝل:ح. عبخ اهلل اي نٞ . ، قُخ رفٛإ عزقضٛصٞ .  161.ـ /  2زطيب .اؾاَ  ٭الهاّ ايكزإٓ .ش/ ، قُخ ايك 1987 –

.، قُخ ايغٛناْٞ. ؾتآ ايكخٜز اؾاَ  بني حؾ  ايزٚا١ٜ ٚايخرا١ٜ  َٔ  2006 – 1427بريٚ  . حار ايزصاي١ . ايثبع١ ا٭ٚىل . 

 . 1413٘: صعٝخ ايًحاّ . َه١ . املهتب١ ايتجار١ٜ . . عًل عًٝ٘ ٚٚثل ْؾٛؽ 148.ـ /  1عًِ ايتؿضري. ش/ 
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ٖٚاذا ايكاٍٛ أر اآ َأ ايكاٍٛ باأِْٗ عباخ٠ ايٓجاّٛ نُاا           ،َٚأ ثاِ مساٛا ايؾااب١٦     ،ديو

ْكًاا٘ عاآِٗ  ٚقٛياا٘ إمنااا ٖااٛ ْكااٌ يًُعٓاا٢ ايًػااٟٛ ٜٚؾاااحّ َااا   32 ااا٤ ف بعااء ايتؿاصااري(

 ايضابكٕٛ ِٖٚ أعًِ بِٗ َٓ٘ .

ِٖٝ اـًٝااٌ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ  ب قااخ  ااا٤ َاآِٗ إباازا  ْاا٘أٜٚااز٣ بعااء ايؾاااب١٦ املعاؽاازٜٔ  

صااطري عأ إبازاِٖٝ اـًٝاٌ ٚاْتضااب٘      ْبٝا٤. ٚيخ٣ ايؾاب١٦ نثري َٔ ا٭ٚاملًكب بأبٞ ا٭

       ٕ   ،  إيِٝٗ ي٫ٛ الخٚث بعء ايعٛارض ايخٜٓٝا١ يا٘ ف الٝاتا٘ ٖٚجزتا٘ َأ باباٌ إىل الازا

يااـ أٜهاأ إباازاِٖٝ ٜٗٛحٜااا ٫ٚ ْؾاازاْٝا ; ٭ْاا٘ ٚيااخ ٚبغااز بايتٛالٝااخ قبااٌ َٛصاا٢ عااٛايٞ      

 .  33(ص١ٓ

      ٝ - باذبزاِٖٝ  نيٚيهٔ ؽ١ً ايؾاب١٦ ايّٝٛ ٖٚاِ َأ ٜضإُٛ أْؿضاِٗ ايؾااب١٦ املٓاخا٥

ؾكااخ تٛؽااٌ إىل إٔ اصااِ" بٗاازاّ  ،قااٌ ْ ااز عٓااخ باالاا  عزاقااٞ َعاؽااز  -عًٝاا٘ ايضاا٬ّ 

ا إلبازاِٖٝ عًٝا٘ ايضا٬ّ    كزبني ٚياٝط امس ا  امل ١ايهبري " ايذٟ ٜزححْٚ٘ ٖٛ اصِ ٭الخ امل٥٬ه
زاِٖٝ عًٝ٘ ايض٬ّ ٚأْا٘ لاط يكٝاَا٘ غتاإ ْؿضا٘ ٖٚاٛ بٗاذا        ، نُا ثبو تٓكؾِٗ إلب34

 .35ٔ أعُاٍ ايهٗا١ْعٚأبعخ  –نُا ٜشعُٕٛ  –قخ ةزش َٔ ًَتِٗ 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 1979- 1399 خٙ،. حار ايغزٚم.ايثبع١ ايثا١َٓ.  75. ـ/  1/ صٝخ قثب. ف  ٬ٍ ايكزإٓ . ش/  32

 35-34/ غقبإ ايزَٚٞ . املز   ايضابل. ـ/ 33

: ح. عكٝخ ةايخ، ح. و٢ٝ ، ٚاْ ز. بػخاح 80 -78/ اْ ز.ح. رعخٟ عًٝإ. ايؾاب١٦. الزإْٝٛ َٚٓخا٥ٕٝٛ. ـ/  34

 .  33-32. ـ./املز   ايضابل أمحخ.

 33/ . عكٝخ ةايخ، ح. و٢ٝ أمحخ. املز   ايضابل. ـ./ 35
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 املبخث الثاىٌ:

 مفَىو االستشراق

 يف  اللغة : 
 

ا٫صتغاازام َااأةٛد َاأ نًُاا١ ايغاازم، ٚايغاازم ف ايًػاا١ ٖااٛ: عاازقو ايغااُط عاازًٚقا        

. ٚأفاٝؿو إىل ايهًُاا١ اؿازٚف ايث٬ثاا١ " ا،ظ، "   36ِ املٛفا  املغاازم  ٚعازًقا: طًعاو ٚاصاا  

 .37 ٚاي  تع  ف قٛاعخ ايًػ١ ايعزب١ٝ: طًب ايغ٤ٞ .ؾا٫صتغزام إدٕ ٖٛ طًب ايغزم

 ٖٚٓاى َٔ ع  ف َعا ِ يػا  عخ٠ ٚٚ خ إٔ ايغزم ٜع  ايٓٛر ٚفاخٙ اي ا٬ّ ٜٚعا     

ٜاتعًِ أٚ   مبعٓا٢   أٚ ٍ ايؿهازٟ ٚايزٚالاٞ،  ف اجملاا  تٛ ٝ٘ اؿٛاظ ماٛ اػااٙ أٚ ع٬قا١ َاا    

 38ٜٚأتٞ مبع٢ٓ  ايتٛ ٝ٘ ٚاإلرعاح. ٜبح  عٔ ع٤ٞ َا

 ف ا٫ؽااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث٬ب:

إٔ َؾااثًآ ا٫صتغاازام  ٗااز ف ايػاازب َٓااذ قاازْني َاأ ايشَااإ عًاا٢ عًاا٢ اياازغِ َاأ  

تؿاٚ  بضاٝط بايٓضاب١ يًُعاا ِ ا٭ٚرٚبٝا١ املتتًؿا١، يهأ ا٭َاز املتاٝكٔ إٔ ايبحا  ف          

 ٚ أحٜاْااا٘ ٚغاؽااا١ اإلصااا٬ّ قاااخ  ٗاااز قباااٌ دياااو بهاااثري، ٚيعاااٌ نًُااا١       يػاااا  ايغااازم 

، ٚأر ا  ايػزبٝإٛ  ٗاٛرٙ املبهاز يًحا ا١      َضتغزم قاخ  ٗاز  قباٌ َؾاثًآ اصتغازام     

 .39يٛ ٛح َتتؾؾني يًكٝاّ ع٢ً إْغا٤ اجمل٬  ٚاؾُعٝاا  ٚا٭قضااّ ايعًُٝا١    املاص١

٘ ٚباخٖٞ إٔ ايباااالثني  ٜهااح ٜتاؿااال ايبااالثٕٛ ف عًااِ ا٫صتغازام عًا٢ تعزٜؿاا     يهأ  ٚ     

َاأ املضااًُني عٓااخَا  ٜعااازؾْٛ٘ ؾذمنااا ٜهاإٛ  مبااا ٜؿؾااآ عاأ ةؾٛؽااٝتِٗ  َٚاأ ٖااذٙ    

 ايتعزٜؿا  ي٬صتغزام:

                                      
 . 173/ـ/  10ش/ املز   ايضابلمجاٍ ايخٜٔ قُخ بٔ َهزّ بٔ َٓ ٛر./   36
 .  31/ أ.عك١ًٝ الضني.  املز   ايضابل. ـ/  37

اإلص١َٝ٬. قضِ  اؿٛار عٔ املذاٖب ايؿهز١ٜ  ١.َٓتخ٣ ايتٛالٝخ.َٓتخٜا  اؾاَعٚاْ ز:َغارن١ عٔ ا٫صتغزام . بكًِ الاسّ

.2004 www.eltwhed 

ٝ  الٍٛ َؿّٗٛ:ايغزم ؾًهٝا ٚتارىٝا ٚ ػزاؾٝا/ا  اْ ز تؿؾٌٝ ديو: 38 ٝ ٜٛا ٚإٜخٚعزق ا  : قُخ ايبغري َػًٞ. َٓاٖج يٛ 

. ايزٜاض. َزنش املًو ؾٝؾٌ يًبحٛث ٚايخراصا   35-31خ٣ املضتغزقني ٚعًُا٤ ايػزب. ـ/ ايبح  ف اإلص٬َٝا  ي

 2002-1422اإلص١َٝ٬. ايثبع١ ا٭ٚىل. 

/ ح. َاسٕ َثبكاْٞ. تعزٜـ ا٫صتغزام. َزنش املخ١ٜٓ املٓٛر٠ يًخراصا  ا٫صتغزاق١ٝ . بتؾزف  39

ww.madinacenter.com. 

http://www.eltwhed/
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 ORIENTALISMD تاذنز املٛصاٛع١ املٝضاز٠ ف ا٭حٜاإ ٚاملاذاٖب إٔ ا٫صتغازام: [        /1 

          ٝ ني تعاابري ٜااخٍ عًاا٢ ا٫ػاااٙ ماااٛ ايغاازم ٜٚثًاال عًاا٢ نااٌ َااا ٜبحااا  ف أَااٛر ايغاازق

ٚثكاااؾتِٗ ٚتااارىِٗ ٜٚكؾااخ باا٘ ديااو ايتٝااار ايؿهاازٟ ايااذٟ ٜتُثااٌ ف إ اازا٤ ايخراصااا      

املتتًؿاا١ عاأ ايغاازم اإلصاا٬َٞ ٚاياا  تغااٌُ القااارت٘ ٚأحٜاْاا٘ ٚيػاتاا٘ ٚثكاؾتاا٘ . ٚيكااخ          

أصاِٗ ٖااذا ايتٝااار ف ؽاٝاغ١ ايتؾااٛرا  ايػزبٝاا١ عأ ايغاازم عاَاا١ ٚعأ ايعااا  اإلصاا٬َٞ      

 .40ايؿهز١ٜ يًؾزاع اؿقارٟ بُٝٓٗا  بؾؿ١ ةاؽ١ َعما عٔ اـًؿ١ٝ 

حراصا  أناح ١ٝ ٜكّٛ بٗاا غزبٝإٛ يإلصا٬ّ ٚاملضاًُني َأ عات٢ اؾٛاْاب: عكٝاخ٠          /2

 . 41ٚعزٜع١ ٚالقار٠ ٚتارىا ْٚ ُا ٚثزٚا  ٚإَهاْٝا  بػزض ايضٝثز٠ عًٝ٘ غايبا 

 َغاااااااااااازف َٛقاااااااااااا  املخٜٓاااااااااااا١ املٓااااااااااااٛر٠ يًخراصااااااااااااا  ا٫صتغاااااااااااازاق١ٝ:    تعزٜااااااااااااـ/3

يػاازبٝني ٚأَاازٜهٝني َاأ إْتاااش ؾهاازٟ ٚإع٬َااٞ ٚتكااارٜز صٝاصاا١ٝ  ٖااٛ نااٌ َااا ٜؾااخر عاأ ا 

ٚاصااتتبارات١ٝ الااٍٛ ققاااٜا اإلصاا٬ّ ٚاملضااًُني ف ايعكٝااخ٠، ٚف ايغاازٜع١، ٚف ا٫ تُاااع،    

ٚف ايضٝاص١ أٚ ايؿهز أٚ ايؿأ، ٚ هٓٓاا إٔ ًْحال با٫صتغازام َاا ٜهتبا٘ ايٓؾاار٣ ايعازب         

صا٬ّ َأ ةا٬ٍ املٓ اار ايػزباٞ، ًٜٚحال       َٔ أقباط َٚارْٚٝني ٚغريِٖ ممأ ٜٓ از إىل اإل  

باا٘ أٜقااًا َااا ٜٓغاازٙ ايباااالثٕٛ املضاإًُٛ ايااذٜٔ تتًُااذٚا عًاا٢ أٜااخٟ املضتغاازقني ٚتبٓااٛا          

 .42نثريًا َٔ أؾهار املضتغزقني

 َٚٔ ة٬ٍ ٖذا املؿّٗٛ لخ ا٫صتغزام ٜتُٝش بأبعاح ث٬ث١:

٢ َٓااٖج ةاؽا١   ايبعخ ا٭نااح ٞ: َأ الٝا  إ املضتغازقني ٜكَٛإٛ ف حراصااتِٗ عًا       

 تتب  ؾاَعاتِٗ َٚعاٖخِٖ .

ايبعاااخ ايعزقاااٞ: إد ٜعتااام ا٫صتغااازام أصاااًٛبا يًاااتؿهري ٜعتُاااخ عًااا٢ ايتُٝٝاااش ايعكًاااٞ      

 ٚايثكاف ٚايتارىٞ ٚايعزقٞ بني ايغزم ٚايػزب .

                                      
 . ايزٜاض . 697. ـ.2ٚاملذاٖب ٚا٭الشاب املعاؽز٠ .ّ. / املٛصٛع١ املٝضز٠ ف ا٭حٜإ 40
 . يٓخٕ. املٓتخ٣ اإلص٬َٞ .6-5/اْ ز أمحخ غزاب . ر١ٜ٩ إص١َٝ٬ ي٬صتغزام . ـ.  41
 / ح.َاسٕ َثبكاْٞ. املز   ايضابل. 42
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ايبعاااخ ا٫صاااتعُارٟ: إد  ثاااٌ ايثزٜااال اؿكٝكاااٞ ملعزؾااا١ ايغااازم بػٝااا١ االت٬يااا٘ ٚإعااااح٠  

 .43تٛ ٝٗ٘ ٚايتحهِ ؾٝ٘

٭ٕ نًُااا١ ;فااازٚر٠ ايتتًاااٞ عٓااا٘    املضتغااازقني عًااا٢  ؽاااازأذا املؾاااثًآ املتاااخاٍٚ  ٖٚااا 

ؾؾااعخا ًَٛثا١ ٚياٝط ٖٓااى      -1973َضتغزم ا ع٢ً الخ تعبريِٖ ا أؽابحو َٓاذ اٯٕ ا      

    ٛ : [ بااخأْا نغاا٢ َاأ   44أَااٌ ف اـاا٬ـ تكااٍٛ املضتغاازق١ اياام ؾضااٛر٠ ْاحٜاا١ ألًٝٝضااه

 ايضآني ا٭ةاري٠ ْٚبحا  عأ باخٌٜ      َؾثًآ ا٫صتغازام بااملع٢ٓ اياذٟ أؽابآ َٓتغازا ف     

فازٚرٜا ف فااٍ ايعًاّٛ اإلْضاا١ْٝ         ٜخؾعٓا إىل دياو ايتتؾاؿ اياخقٝل اياذٟ أؽابآ     

٭ٕ ٖااذا امل  ااِ هااب إٔ ٜكاااّٚ ؽااخ١َ  ;ٚتااز٣ إٔ َٗٓاا١ ا٫صتغاازام ٖااٞ َٗٓاا١ املتاااطز٠   

ايثكاؾاااا  ايااا  ؼاااخث ف عتؾاااٝت٘ . ٚت٪ناااخ ْ زٜتٗاااا ايضاااابك١ ملاااا تعتكاااخ إٔ تضااا١ُٝ    

غتػًني   بايعًّٛ اإلص١َٝ٬ َٔ ايػزبٝني باملضتغزقني تض١ُٝ َغ١َٛ٦ يذا ؾُٔ ةا٬ٍ  امل

 .45ػزبتٗا تز٣ إٔ املؾثًآ ايبخٌٜ ٚاملٓاصب ٖٛ [املضتعزب  

أٚاؾكٗااااا ايكااااٍٛ; ٭ٕ املضتغاااازم املٗااااتِ باؿقااااار٠ اإلصاااا١َٝ٬ ٚاياااا  ن تبااااو     ٚأْااااا ٫

ًااا٢ ايعاااازب ؾكاااط صاااٛا٤ نااااْٛا   تعااا  اقتؾاااار أعاثااا٘ ع  ٚال اؿاااا و بايًػااا١ ايعزبٝااا١   ٫ 

َٓؾازؾ١ ؾكاط    ٚاؿافاز، َضًُني أٚ غري َضاًُني باٌ ناٌ حراصااتِٗ ف ايٛقاو ايضاابل       

  ٘ ٚباع اؾٗاا ٖاٞ ف نتابتٗاا باإٔ امضاار اـثاز ايعثُااْٞ ا نُاا           ،ع٢ً اإلصا٬ّ ٚأتباعا

َاا دنازٙ  ؽااالب  نتااب      ٜعقاخ اع افاٞ عًٝٗاا   ٚمماا  ، تشعِ ا َٗخ ٫ْؿتاب املضتغازم  

ٚيهأ مباا ٜؿؾاآ عأ الكٝكا١ ا٫صتغازام ؾكاخ         {ام بني املٛفٛع١ٝ ٚا٫ْؿعااٍ  ا٫صتغز}

ؽًااٛ َاأ ايغااو  قاااٍ [ إٕ يؿ اا١ َضتغاازم تااثري ف ْؿٛصاآا أالاصااٝط عاات٢ بٝااخ أْٗااا ٫  

ا٫رتٝاب يٝضاا َأ ؽآعٓا ٫ٚ َأ طبٝعتٓاا باٌ إُْٗاا  َأ ؽآ             ٖٚذا ايغو ،ٚا٫رتٝاب

ا عٔ ٜٗٛحٜتِٗ أٚ ْؾازاْٝتِٗ أٚ عازقٝتِٗ   ايذٜٔ   ٜتجزحٚ،بعء  املضتغزقني املضزؾني 

                                      
 خ١ٜٓ..  اَع١ امل 2008-.8/ اْ ز:ْا ٞ عٓٛف . ا٫صتغزام ٚالٛار اؿقارا  .ف١ً الٛيٝا  اي اث. ايعخح/ 43

moodle.univ-mosta.dz 
/ْاح١ٜ ألًٝٝضهٛ: أصتاد٠ ٚر٥ٝض١ قضِ ايًػا  ايغزق١ٝ ظاَع١ بٛ ةارصو بزَٚاْٝا ،َخٜز٠ َزنش ايخراصا  ايعزب١ٝ ايتاب   44

ؾاَع١ بٛ ةارصو ٚأصتاد ٠سا٥ز ٠ ف املعٗخ ايبابٟٛ يًخراصا  ايعزب١ٝ ٚاإلص١َٝ٬ بزَٚا ٚأصتاد٠ سا٥ز٠ ف نٛيٝج حٟ ؾزاْط 

 ببارٜط . هلا صت١ نتب ٚالٛايٞ أضني حراص١ َٓغٛر٠ ف ف٬  رَٚا١ْٝ ٚأٚرب١ٝ ٚعزب١ٝ .
ايغارق١ . حا٥ز٠ ايثكاؾ١ ٚاإلع٬ّ . ايثبع١ ا٭ٚىل عاّ : 55.،33-32/ ْاح١ٜ الًٝٝضهٛ  .ا٫صتغزام ٚاؿٛار اؿقارٟ .ـ. 45

1999 
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  ّ ٚفازر ٖا٪٤٫   ٜٗاخّ يإلصا٬ّ تزاثاا ٫ٚ يًُضاًِ        .الني نتبٛا عٔ ايعزب أٚ عأ اإلصا٬

ٚفاْبا١  ،حٜٓا قخر َا نإ ف نتاباتِٗ َٔ فزر ع٢ً أبٓاا٤  ًاختِٗ َأ تغاٜٛ٘ يًحال      

ؾازححٚا   ،يًبح  ايعًُٞ ايؾزف ايذٟ ٜؿزض عًا٢ اياخارظ أَاْا١ ايقاُري ٚتثباو اـابري      

ؾتتًااٛا عاأ    ،َااا قاياا٘ أصاا٬ؾِٗ املااخؾٛعٕٛ بعؾاابٝتِٗ اؿُكااا٤ حٕٚ عاا  أٚ كحااٝؿ       

ِٖٚ بذيو قخ رصتٛا ايؾٛر ٚاملؿاِٖٝ املغا١ٖٛ ٚاملكؾاٛح٠ ف عكاٍٛ     ،ؽؿ١ ايعا  ايثبو

ِ    ;ٚأدٖاااإ ر ااااٍ اي٬ٖاااٛ   ؾاتضاااعو ، الاااني اعتُاااخٚا عًااا٢ نتاباااا  َضتغااازقٞ عؾااازٖ

 ٚبااخ٫ً، تا٢ ايٝاّٛ صااا٥خ٠ ف ٚصاا٥ٌ ا٭عا٬ّ ا٭ٚربٝا١     ظٗاٛحِٖ ٖا٠ٛ ايتغاٜٛ٘ اياا  ْزاٖاا ال    

َٔ ر١ٜ٩ ايٛاقا  حٕٚ َٛاربا١ وااٍٚ ايػازب سعشعا١ ايثكا١ ف اإلصا٬ّ باذبزاس ٚ ٗاا  ايٓ از           

 .46اي  ٫ تتعًل بزٚب اإلص٬ّ أٚ تعايُٝ٘  

ب إٕ َؿّٗٛ ا٫صتغزام ْؿضا٘ باخأ ىؿاو ٚطؿال بعاء املغاتػًني بايغازم ٜؿقإًٛ أٟ         

م املضتغاازم، َثااٌ: عااا  اإلصاا٬َٝا ، أٚ املضااتعزب، أٚ اـاابري ف عاا٪ٕٚ  إطاا٬م عااخا إطاا٬

 .47(ٚنإ هلذا أثزٙ ع٢ً املع١ًَٛ عٔ اإلص٬ّ ٚاملضًُني  ،ايغزم ا٭ٚصط

يااذا ْتضااا٤ٍ ٖااٌ الااإ ايٛقااو إليػااا٤ نًُاا١ ا٫صتغاازام نُااا ٚرح ف َزنااش املخٜٓاا١           

 ؾجا٤ ؾٝ٘ : "ًآ ا٫صتغزامإيػا٤ َؾثف َكاي١ : "  املٓٛر٠ يخراصا  ٚعٛث ا٫صتغزام

هب إٔ ْتٛقـ عٓخ ايكزار ايػزبٞ بايتٛقـ عأ اصاتتخاّ َؾاثًآ اصتغازام أٚ نُاا      

إٕ ٖذا املؾاثًآ قاخ أيكاٞ با٘ ف َشاباٌ ايتاارٜث، ؾكاخ رأ٣ ايػازب          48أالخ َضتغزقِٝٗقاٍ 

ٚإٔ ٖااذا املؾااثًآ     ،إٔ ٖااذا املؾااثًآ ٜٓثااٟٛ عًاا٢ محاا٫ٛ  تارىٝاا١ ٚح٫٫  صااًب١ٝ   

ٛؽااـ ايباااالثني املتتؾؾااني ف ايعااا  اإلصاا٬َٞ، ؾهااإ َاأ قاازارا  َٓ ُاا١  ٜعااخ ٜؿااٞ ب

بإٔ ٜتِ ا٫صتػٓا٤ عٔ ٖاذا   :1973امل٪كزا  ايعامل١ٝ ف َ٪كزٖا ايذٟ عكخ ف بارٜط عاّ 

املؾااثًآ، ٚإٔ ٜثًاال عًاا٢ ٖااذٙ املٓ ُاا١ بامل٪كاااازا  ايعاملٝاا١ يًخراصااا  اإلْضااا١ْٝ الاااٍٛ       

ٚعكاخ  املٓ ُا١ َا٪كزٜٔ ؼاو ٖاذا ايعٓاٛإ إىل إٔ       ، ) (ICHSANA آصٝا ٚمشاٍ أؾزٜكٝا

                                      
ايزٜاض. حار ايزؾاعٞ يًٓغز ٚايثباع١ ٚايتٛسٜ  . 17ؿعاي١ٝ . ـ.بني املٛفٛع١ٝ ٚا٫ْ  .. ا٫صتغزام / ح. قاصِ ايضاَزا٥ٞ 46

 1983-1403ايثبع١ ا٭ٚىل . عاّ :

.ايزٜاض . َهتب١ ايتٛب١. ايثبع١  183/ح. عًٞ اي١ًُٓ . اٖز٠ ا٫صتغزام َٓاقغا  ف املؿّٗٛ ٚا٫رتباطا  .ـ/  47

 . 2003- 1424ايثا١ْٝ.
 / املضتغزم : يٜٛط 48
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مت تػاااٝريٙ َااااز٠ ثاْٝاااا١ إىل باملاااا٪كزا  ايعاملٝااا١ يًخراصااااا  اٯصاااا١ٜٛٝ ٚايغااااُاٍ أؾزٜكٝاااا١   

ICANAS).(    ٚقخ عارض ٖذا ايكزار حٍٚ ايهت١ً ايغزق١ٝ برٚصٝا ٚايخٍٚ اي  ناْاو تاخٚر

يًخراصاااا  اٯصااا١ٜٛٝ    ف ؾًهٗاااا، َٚااا  دياااو ؾؿاااٞ املااا٪كز اياااخٚيٞ اـااااَط ٚاياااث٬ثني       

ٚايغُاٍ أؾزٜكٝا١ اياذٟ عكاخ ف بٛحابضاو بااجملز ناإ َؾاثًآ اصتغازام َٚضتغازقني          

ٜضااتتخّ حٕٚ أٟ ؼؿ ااا ، ممااا ٜعاا  إٔ ا٭ٚرٚبااٝني ايػاازبٝني ٚا٭َاازٜهٝني ٖااِ ا٭نثااز   

ٚيعٌ ٖاذا يٝؿٝاخ املػااٜز٠ عٝا  ٜتحاخثٕٛ عأ املضتغازقني         ،اع افاًا ع٢ً ٖذا املؾثًآ

أٚ بااالثٕٛ   Islamistsأٚ إصا٬َٕٝٛ   Arabistsغري ديو بٌ ٖاِ َضاتعزبٕٛ    يٝثبتٛا أِْٗ

أٚ َتتؾؾإٛ ف ايخراصاا  اإلقًُٝٝا١ أٚ ا٫ تُاعٝا١      Humanistsف ايعًّٛ اإلْضا١ْٝ 

أٚ ا٫قتؾاح١ٜ اي  ؽتؿ ببًخ َعني أٚ َٓثكا١  ػزاؾٝا١ َعٝٓا١، أَاا َٛقؿٓاا مأ َأ        

   ٚ ؾاااذٕ ٖاااِ اةتاااارٚا إٔ    ،صااا  ايػااازبٝني ٖاااذا ايتتؾاااؿ أٚ ايتتؾؾاااا  ؾذْااا٘ ٜضاااعٓا َاااا 

ٜ ناااٛا ايتضااا١ُٝ ؾااا٬ باااأظ َااأ دياااو عااازٜث١ إٔ ٫ ْػؿاااٌ عااأ اصاااتُزار اٖتُااااَِٗ         

بخراصتٓا ٚايهتاب١ الٍٛ ققاٜاْا ٚعكاخ املا٪كزا  ٚايٓاخٚا  ْٚغاز ايهتاب ٚاياخٚرٜا  الاٍٛ        

ايعااا  اإلصاا٬َٞ ٚاصااتُزار أٖااخاف ا٫صتغاازام، ٚإٔ ٫ ٜؾاازؾٓا تػااٝري ا٫صااِ عاأ ايااٛعٞ    

 .49(٫ْتباٙ ملا ٜهتبْٛ٘ ٜٚٓغزْٚ٘.ٚا

ٚيهٔ تػٝري يؿ  ا٫صتغزام ٜعثٞ ملتًكٞ إْتاش املضتغزقني ايكبٍٛ إد صتحٌُ مساا   

ايباااااالثني ف ايعًااااّٛ اإلْضااااا١ْٝ ٚاملٗااااتُني بااااايعًّٛ اإلقًُٝٝاااا١ ٚاملتتؾااااني ف ايعًااااّٛ       

ا  اإلصاا١َٝ٬، ٖٚااذا ٜعاا  نضااز الااا ش اؿااذر ٚفاازٚر٠ ا٫ٖتُاااّ بتٓكااٝآ حراصاااتِٗ ٖٚٓاا       

 ايثا١َ ايهم٣ إد صٝؾًٕٛ إىل َبتػاِٖ ا٭سيٞ .

 ٚنًؿ مما صبل إىل إٔ ب املضتغزقني ِٖ ايهتااب ايػزبٝإٛ اياذٜٔ ٜهتبإٛ عأ ايؿهاز      

        ّ بتاخرٜط ايغازم أٚ    اإلص٬َٞ ٚاؿقاار٠ اإلصا١َٝ٬. ٚاملضتغازم أٜقاًا ٖاٛ ناٌ َأ ٜكاٛ

أناإ دياو اياذٟ ٜكاّٛ      ٛا٤حراصت٘ أٚ ايهتاب١ عٓ٘ أٚ عث٘ ف  ٛاْب٘ احملخح٠ ٚايعا١َ، صا 

بايااخرظ أٚ ايهتاباا١ أٚ ايبحاا  كتؾااًا بعًااِ اإلْضااإ بأْ ٚبٛيااٛ ٞ( أٚ مبتتًااـ أْااٛاع       

ٖااذا اجملاااٍ ٖااٛ     ايعًااّٛ أٚ َ٪رةااًا أٚ ؾكٝاا٘ يػاا١ بؾًٝٛيااٛ ٞ(، َٚااا ٜؿعًاا٘ املضتغاازم ف       

أٚ ايخراصاا    كار١ْ َ  َؾثًآ ايخراصا  ايغزقٞاصتغزام. ٚإٕ َؾثًآ ا٫صتغزام بامل

                                      
 املز   ايضابل./ ح. َاسٕ َثبكاْٞ.  49
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قًُٝٝاااا١، أقااااٌ تؿقاااا٬ًٝ ايٝااااّٛ يااااخ٣ املتتؾااااني  يهْٛاااا٘ ٜتقاااأُ املٛقااااـ ايتٓؿٝااااذٟ      اإل

ي٬الاات٬ٍ ا٭ٚرٚبااٞ ف ايكاازٕ ايتاصاا  عغااز ٚأٚا٥ااٌ ايكاازٕ ايعغاازٜٔ. بٝااخ إٔ       ايضااًثٟٛ

ٜ ز اا   ت هتااب، ٚاملاا٪كزا  ت عكااخ، ٚقٛرٖااا ايز٥ٝضااٞ ٖااٛ "ايغاازم"،  ايهتااب  ٚايضااًث١ اياا  

  ٞ ايكاخِٜ أٚ قٓاعا٘ اؾخٜاخ. ٚإدا اؽاذْا َأ أٚاةاز       صاًث١ "املضتغازم" ف قٓاعا٘     إيٝٗاا ٖا

ايثاأَ عغاز ْكثا١ ي٬ْثا٬م قاخح٠ ؼخٜاخًا تكزٜبٝاًا، ؾاذٕ ا٫صتغازام  هأ إٔ            ايكزٕ

ٚوًااٌ بٛؽااؿ٘ امل٪صضاا١ املغاا ن١ يًتعاَااٌ َاا  ايغاازم، ٚديااو بذؽااخار تكااارٜز   ٜٓااقػ 

ٝا٘ ٚالهُا٘. ٚباةتؾاار،    اٯرا٤ ؾٝ٘ ٚإقزارٖا، ٚٚؽؿ٘، ٚتخرٜض٘، ٚا٫صتكزار ؾ الٛي٘، ٚإ اس٠

ا٫صتغازام" ٖاٛ أصاًٛب غزباٞ يًضاٝثز٠ عًا٢ ايغازم ٚإعااح٠ ؽاٝاغت٘ ٚاياتحهِ ؾٝا٘،            " إٕ

ع٢ً ديو ؾكخ االتاٌ ايغازم َزناشًا َأ ايكا٠ٛ ٚايضاٝاح٠، عٝا    ٜعاخ بذَهاإ           ٚع٠ٚ٬

ٜهتب عٔ ايغزم أٚ ٜؿهز ؾٝ٘ أٚ  اارظ ؾعا٬ً َتعًكاًا با٘، حٕٚ إٔ ٜأةاذ بعاني        أٟ إْضإ إٔ

اؿاخٚح املعٛقا١ ايا  ؾزفاٗا ا٫صتغازام عًا٢ ؾهازٙ ٚعًُا٘. ٚبعباار٠ أةاز٣ ؾاذٕ             باار ا٫عت

ٚبضاابب ا٫صتغاازام،   ٜهاأ َٛفااٛعًا الاازًا يًؿهااز أٚ ايعُااٌ. ٫ٚ ٜعاا  ٖااذا إٔ       ايغاازم،

ٚالخٙ ٜكزر ٚوتِ َا  هٔ إٔ ٜكاٍ عٔ ايغزم، باٌ إْا٘ ٜغاهٌ عابه١ املؾااحل       ا٫صتغزام

نٌ َٓاصب١ ٜهٕٛ ؾٝٗا ديو ايهٝإ ايعجٝاب "ايغازم"    ٜ ضتحقز تأثريٖا ف ايه١ًٝ اي 

 .50ايٓكاؼ( َٛفٛع
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 الثالث ملبخث ا

 أٍداف املستشرقني

ت ااٌ يًُضتغاازقني أٖااخاؾِٗ بعٝااخ٠ املااخ٣ ٚاياا  ٜعًُاإٛ يٝااٌ ْٗااار َاأ أ ًااٗا حاةااٌ     

نٌ حٚي١ ةاؽ١ اياخٍٚ ايا  كثاٌ هلاِ كشْٚاا َاحٜاا ٜزؾاخ حٚهلاِ بهاٌ َاا ؼتا ا٘ َأ             

١ٜٛ يبكا٥ٗا سع١ُٝ َتضًث١ قااٖز٠ يػريٖاا ٖٚاذا َاا ْازاٙ بٛفاٛب ف ناٌ ايتاأرٜث         ق٠ٛ حْٝ

 َافٝ٘ ٚالافزٙ بٌ َٚضتكبً٘.

بإٕ ا٫صتغاازام الزنااا١ صٝاصاا١ٝ عاَااا١ ؾًااِ ٜهااأ َاأ املٓت اااز إٔ ٜهثااز املضتغااازقٕٛ      

بخاؾ  عتؾٞ عو.إد ا٫صتغزام عٌُ ؽعب ثاِ ٖاٛ َا  دياو قًٝاٌ ايازبآ املااحٟ; َأ         

قٕٛ عاااح٠ َاأ أٚي٦ااو ايااذٜٔ تضااتتخَِٗ ايااخٍٚ ٚاؾُعٝااا     أ ااٌ ديااو نااإ املضتغااز  

ٚامل٪صضااااا  ٚتقاااأُ هلااااِ أصااااباب َعاعااااِٗ .٫ٚ ٜضااااتػزبٔ أالااااخ إدا عًااااِ إٔ ا٫ٖتُاااااّ      

با٫صتغاازام نااإ ف ايااخٍٚ ايكٜٛاا١ َثااٌ بزٜثاْٝااا ٚؾزْضااا ٚإٜثايٝااا ٚاي٫ٜٛااا  املتحااخ٠     

 خٚي١ٝ .أنثز َٓ٘ ف ايخٍٚ ايؾػري٠ أٚ ايك١ًًٝ ايٓؿٛد  ف ايضٝاص١ اي

ٚمجٝ  َٛفٛعا  ا٫صتغزام ٚ ٗٛح املضتغزقني نإ ٜكؾخ بٗاا ف ايخر ا١ ا٭ٚىل   

ٚتضٌٗٝ عًُ٘ ف ايب٬ح اي  ٜٓشٍ ؾٝٗاا; دياو إٔ ؾٗاِ يػا١ قاّٛ ٚؾٗاِ         51ةخ١َ ا٫الت٬ٍ

ياااذا تؾاااخم عباااار٠ : ب إٕ    52ثكااااؾتِٗ ٜضااااعخإ عًااا٢ تاااذيٌٝ ايعكباااا  ف ٚ ااا٘ احملتاااٌ (   

 53حع (َٛفٛع١ٝ املضتغزقني أَز ةا

َ ا ؾكاخ   ٚإٕ نإ املضتغزقٕٛ قخ اػٗٛا ف بخاٜاتِٗ يًُضًُني ؾكط حٜٓا ٚيػ١ ٚعًٛ

ّ  بايخراصااا  اٯصا١ٜٛٝ ٚا٭ؾزٜكٝاا١ عااا١ًَ   1986اٖتُاٛا أٜق ااا ف بَا٪كزِٖ املٓعكااخ عااّ    

حراصاااا  ايؿاااأ ٚاٯثااااار ايكخ اااا١ ٚايخراصاااا  ايبٛدٜاااا١ ٚايخراصااااا  اإلٜزاْٝاااا١  ٚايخراصااااا    

 . 54٭ح٢ْ ايكخِٜ (ايضا١َٝ ٚايغزم ا

                                      
 وتٌ .  / امل٪يـ نتب ن١ًُ" ا٫صتعُار" ؾأبخيتٗا با٫الت٬ٍ ٭ٕ ايعخٚ ٫ ٜعُز بٌ 51
ٖا ـ /  1355/ح. عُز ؾزٚج .ا٫صتغزام َا ي٘ َٚا عًٝ٘. ف١ً املٌٓٗ .ايعخح ايضٟٓٛ املتتؾؿ :ا٫صتغزام ٚاملضتغزقٕٛ.  52

16 
. تزمج١ ٚتكخِٜ: ح. َاسٕ َثبكاْٞ . ف١ً  اَع١ اإلَاّ قُخ بٔ صعٛح  586/ أؽـ الضني. . املضار ايؿهزٟ ي٬صتغزام . 53

 .1412ب . ربٝ  ايثاْٞ.اإلص١َٝ٬ . ايعخح ايضا

/ اْ ز: ح. عبخ ا٭َري ا٭عضِ. ا٫صتغزام َٔ َٓ ٛر ؾًضؿٞ عزبٞ َعاؽز .  صًض١ً نتب ايثكاؾ١ املكار١ْ. ا٫صتغزام.  54

 . بػخاح . حار ايغ٪ٕٚ ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ . 23ـ/   1987ايعخح ا٭ٍٚ 
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 ؾٓجخ َٔ املضتغزقني :

َٛ ؿٕٛ رمسٕٝٛ ف حٚا٥از ا٫الات٬ٍ ٜكاخَٕٛ ةاخَا  ؿهَٛااتِٗ  عًا٢ ماٛ ىاخّ          (1

ا٭غاازاض املتحككاا١ يًُحتااٌ ٖٚاا٪٤٫ َارصااٛا ايٛصااا٥ٌ ا٫الت٬يٝاا١ َباعااز٠ ف نااٌ        

اػاٙ َٚثااهلِ اؿٝاٟٛ ياٛرْط ف عاب٘ اؾشٜاز٠ ايعزبٝا١ َٚاصإٝٓٝٛ ف صاٛرٜا َٚاط          

ايعاازام َٚااا ؾعًاا٘ ؾااًٝيب ٚنًااٛب ٚن٬ُٖااا يكااب بايباعااا  ٚةثااٛر٠ ٖااذا ايٓااٛع   بااٌ ف

 تأتٞ َٔ نِْٛٗ يعبٛا ف َكاحٜز ايضٝاص١.

َضتغزقٕٛ غري َٛ ؿني  ف حٚا٥از اصاتعُار١ٜ َباعاز٠ ٚيهآِٗ قاخَٛا َاا ياخِٜٗ َأ          (2

َعًَٛااا  ف ةخَاا١ ا٫الاات٬ٍ ٖٚاا٪٤٫ ناااْٛا ف اي اااٖز أناااح ٝني ٖٚااِ نااثريٕٚ     

هلِ تغاجٝ  ايخراصاا  ايثا٥ؿٝا١ ٚبًاٛر٠ ايكَٛٝاا  املٓاخثز٠ ٚعُاٌ َعاا ِ          خا ٚأعُاا 

يًػاا  املٝتاا١  ٚإثااار٠ ايغااعٛر يااخ٣ طٛا٥ااـ َأ ايٓاااظ أْضااتِٗ عٛاَااٌ ايااشَٔ أؽااٛهلِ    

ؾاامًٛا ف أَااِ أةااز٣. ٚبًاؼ ايػًااٛ ف ٖااذا ايٓاٛع إٔ َاآِٗ َاأ تبٓا٢ طزقااا ؽااٛؾ١ٝ أٚ     

 َذٖب١ٝ أٚ ح١ٜٝٓ  أٚ عٓؾز١ٜ أٚ عغا٥ز١ٜ .

 ٌ ا٭َااز با٫صتغازام إىل بٝااإ ؾقاٌ أقااٛاّ عًا٢ أقااٛاّ ٚأحٜاإ عًاا٢ أحٜاإ  ٚاػاٖااا        ٚٚؽا

 .55ع٢ً اػاٖا  (

ٚا٫صتغازم صاٛا٤ ف َاٛقؿِٗ ايعاخا٥ٞ َأ اإلصا٬ّ ٚايؿازم بُٝٓٗاا ٖاٛ: إٔ           56بإٕ ايتبغري

ا٫صتغزم أةاذ ؽاٛر٠ "ايبحا  "ٚأحعا٢ يبحثا٘ ايثااب  ايعًُاٞ ا٭نااح ٞ ،بُٝٓاا بكٝاو           

  الخٚح َ اٖز ايعك١ًٝ ايعا١َ ٖٚٞ ايعك١ًٝ ايغعب١ٝ .حع٠ٛ ايتبغري ف

ايهتااااب ٚاملكااااٍ ف اجملااا٬  ايعًُٝااا١ ٚنزصاااٞ ايتاااخرٜط ف  اسمممم اال اشسم ممم ا  :

اؾاَعا  ٚاملٓاقغ١ ف امل٪كزا  ايع١ًُٝ ٚايعا١َ.بُٝٓا ايتبغري اقتؾز ع٢ً حٚر ايتعًاِٝ  

 ٚاإلغاث١ عم املضتغؿٝا  ٚامل٬ ٧ .

َاأ أياااٛإ ايتبغااري ٤٫ّ ْؿضااا٘ َاا   ااازٚف اؿٝااا٠ ؾاااري٣ املضتغااازم     إٕ ا٫صتغاازام يااإٛ  

ا٭ملاْٞ "بٝهز" إٔ ٖٓاى عخا٤ َٔ ايٓؾازا١ْٝ يإلصا٬ّ بضابب إٔ اإلصا٬ّ عٓاخَا اْتغاز ف       

                                      
 . 21- 20/ املز   ايضابل. اْ ز َٔ ـ/  55
 ري ٚيٝط ايتبغري يهٓ٘ ٜعًٔ بٗذا املض٢ُ يتحبٝب ايٓؿٛظ ي٘./ امس٘ اؿكٝكٞ ايتٓؾ 56
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ايعؾااٛر ايٛصااث٢ أقاااّ صااخا َٓٝعااا ف ٚ اا٘ اْتغااار ايٓؾاازا١ْٝ ثااِ اَتااخ إىل ايااب٬ح اياا         

 .57ناْو ةافع١ يؾٛؾاْٗا(

ٕ املضتغااازقني ٖاااِ ٚصااا١ًٝ الٝااا١ َتحزنااا١ يقااازب اإلصااا٬ّ      ٚمماااا صااابل ْؾاااٌ إىل أ  

ٚاملضااًُني ٚكشٜاال حٚهلااِ ٚاؼاااحِٖ عاام َٓاؾااذ عاات٢ َاأ فاآُٗا اصااتػ٬ٍ ايثٛا٥ااـ          

ايخٜٓٝاا١ ٚايعزقٝااا  املتعااخح٠  ف ايااخٍٚ اإلصاا١َٝ٬ يقاازب عُاال ٚالااخ٠ ايااخٍٚ اإلصاا١َٝ٬     

ٖااٛ َغاااٖخ ف ٚكشٜكٗااا حٜٚاا٬  َتٓاااؾز٠ َتحارباا١ ٚتضااًِٝ أ ااشا٤ َٓٗااا يًٓؾااار٣ نُااا  

ٚقتٓا املعاؽز ; يذا لاخ املضتغازقني ايبااالثني ف حٜاْا١ ايؾااب١٦  ثًإٛ  ٝغاا ْ اَٝاا         

 ٗخ ي٬الت٬ٍ املباعز ايعضهزٟ ثِ ا٫الات٬ٍ ايثكااف ٚايعكًاٞ ؾُٝاا بعاخ ٚايعازام حٚيا١        

هلاا َٛقعٗاا ا٫صاا اتٝجٞ ف اـًاٝج ٚػااٚر حٚياا١ إٜازإ ٚتقاِ عزقٝااا  ٚأحٜاإ كتًؿاا١        

٠ اـ٬ؾاا١ اإلصاا١َٝ٬ املتعااخح٠  ف ْعااِٝ عااخٍ اإلصاا٬ّ ؾًُااا حةًااٗا احملتًاإٛ      عاعااو ؾاا  

ٚقضُٖٛا قثعا َتٓاثز٠ صعٛا إىل بعا  ايٓعازا  ٚا٫ةت٬ؾاا  ايخٜٓٝا١ ٚايكبًٝا١ ٖٚاذا َاا        

الخث َٔ ع٬ق١ املضتغزقني بايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ف ايعازام نُثااٍ عًا٢ دياو ٚإ٫ ؾٗاِ      

يتُشٜل تأصٝضا يكاعخ٠"ؾزم تضخ " ٖٚٓا لاخ إٔ ياخِٜٗ   ف نٌ َهإ االتًٛٙ ؾعًٛا دا  ا

 ًخا ف ايٛؽٍٛ ملبتػاِٖ الت٢ أْٗاِ ٜتٛاؽإٛ ؾُٝاا بٝآِٗ عًا٢ دياو ب أتٛاؽاٛا با٘ باٌ          

 ِٖ قّٛ طاغٕٛ ( .

 ؾٝهٕٛ َٔ أٖخاف املضتغزقني:

اهلخف ايخٜ  بايخر ١ ا٭ٚىل يتػٝري ايعكا٥اخ إىل حٜآِٗ ٚتػاٝري اـزٜثا١ ايضاها١ْٝ       (1

تًاا١ ؾهااإ ا٫صتغاازام ايبٛاباا١ ايعًُٝاا١ يًتٓؾااري عاأ طزٜاال إعااخاح ر اااٍ       يًااخٍٚ احمل

ايتٓؾري مبعزؾ١ َضبك١ بثكاؾ١ ٚعكا٥خ ايخٍٚ احملت١ً بٛاصاث١ نتاباا  املضتغازقني    

.ٖٚذا ٬َال  بني ايؾاب١٦ إدا ؽزب املضتغزم ْٝك٫ٛ صٝٛف إٔ نتاب٘ عأ ايؾااب١٦   

٘ املٓؾااز ايٓؾاازاْٞ إيٝاا٘ مت عاام  ًٛصاا٘ َاا  عاااب َاأ ايؾاااب١٦ قااخ تٓؾااز ٚأالقااز ياا  

.نُااا د نااز تٓؾااز بعااء ايؾاااب١٦ ف نتااب ايؾاااب١٦ أْؿضااِٗ َٓااذ قااخّٚ      58َباعااز٠

 ؾًٍٛ احملتًني  ا٭ٚا٥ٌ.

                                      
بتؾزف  . ايكاٖز٠. َهتب١ ٖٚب١ .  426 -418/ ح. قُخ اهلٞ.ايؿهز اإلص٬َٞ اؿخٜ  ٚؽًت٘ با٫صتعُار ايػزبٞ . ـ/   57

 . 1981 – 1401ايثبع١ ايتاصع١ .
 . 2010ار ايتهٜٛٔ. ايثبع١ ا٭ٚىل. .حَغل.ح 18-15/  ْٝك٫ٛ صٝٛف.ايؾاب١٦ .عكا٥خِٖ ٚتكايٝخِٖ .ـ/ 58
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a.        ٚنذيو املضتغزقٕٛ ايٝٗٛح ع٢ً ٚ ا٘ اـؾاٛـ بؾٗٓااى ٬َال ا١ ةاؽا١ يابعء

ايباااااالثني تتعًاااال باملضتغاااازقني ايٝٗااااٛح ةاؽاااا١ :ؾاي اااااٖز إٔ ٖاااا٪٤٫ أقبًااااٛا عًاااا٢       

ٖٚاااذا ٫ال ٓااااٙ َااأ   59باب حٜٓٝااا١ ٖٚاااٞ قاٚيااا١ إفاااعاف اإلصااا٬ّ (  ا٫صتغااازام ٭صااا

ٜٗٛحٜاا١ بعااء املضتغاازقني املٗااتُني بغااإٔ ايؾاااب١٦ َثااٌ ايًٝااخٟ حراٚر ٚغريٖااا نُااا   

 صٝ ٗز أثٓا٤ ايبح .

ايااخعِ املعاازف ي٬الاات٬ٍ َاأ أ ااٌ كشٜاال ٚالااخ٠ ايااخٍٚ احملتًاا١ إىل حٜٚاا٬  عزقٝاا١           (2

عًا٢ صابٌٝ املثااٍ :ب  إالٝاا٤ ايؿزعْٛٝا١ ف       ٚح١ٜٝٓ. ;٭ٕ َٔ حعٛاتِٗ ايا  ٜاخعٛ إيٝٗاا   

َؾااااز ٚاٯعااااٛر١ٜ ف ايعاااازام ٚايمبزٜاااا١ ف مشاااااٍ إؾزٜكٝا،ٚايؿٝٓٝكٝاااا١ ف ؾًضااااثني   

 .60ٚيبٓإ(

اةتٝار عٕٝٛ يًخٚي١ املضٝثز٠ ٚديو نُا الخث َٔ طًاب املضتغازق١ حراٚر يًؾااب١٦     (3

 . 61املٓخا٥ٝني إٔ ٜتعاْٚٛا َ  بزٜثاْٝا فخ حٚي١ ايعزام

ا  ب٬حٖااِ بثااز٠ٚ عًُٝاا١  خٜااخ٠ كثااٌ بابااا ٫قتؾاااحٖا عاام ايبٝاا  ٚسٜااار٠  إَااخاح َهتباا (4

 املهتبا  ٚاإلط٬ع ع٢ً َا ؾٝٗا مبكابٌ َاحٟ.

املكار١ْ بني نتب ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ٚإلٌٝ ٜٛالٓا ٭ٕ وٝا٢ عًٝا٘ ايضا٬ّ َكاخظ       (5

 عٓخِٖ ٚعٓخ ايٓؾار٣.

رتبااط عكا٥اخِٖ با٭حٜاإ    تغهٝو ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ف حٜآِٗ بذثاار٠ اؿاخٜ  عأ ا     (6

َأ املضتغازقني ايبااالثني ف حٜأ     ا٭ةز٣ ٚالخاث١ نتابِٗ املكخصا١ ٚغاري دياو ؾاذٕ      

ِ     ٕأايؾاااب١٦ َاأ ٜااز٣    الااخٜ  عٗااخ ؾكااخ    نتاااب وٝاا٢ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ املكااخظ يااخٜٗ

   ّ ٕ      نتااب بعااخ اإلصاا٬ نااشعِٝ هلاااذا   ب إٕ قؾااؿ ايؾاااب١٦ املتعًكاا١ بٝحٝاا٢ املعُااخا

بٝاخ   ،ٚاي  تع  حراصاا  وٝا٢   إ "حراعٞ و٢ٝ"ايخٜٔ، مجعو ف نتاب وٌُ عٓٛ

َ الا ايهتاب ذإٔ ٖ باإلفاؾ١ إىل ديو ؾاذٕ اصاِ    ،ا ٚقخ مت مجع٘ بعخ اإلص٬ّخٜ  كا

                                      
 431/ ح. قُخ ايبٗٞ . املز   ايضابل . ـ/  59
 418/  املز   ايضابل . ـ/  60
.  62،63/ اْ ز عثٞ :حٚر املضتغزق١ حراٚر ف حٜا١ْ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني.ٚاْ ز .غقبإ رَٚٞ. َذنزا  َٓخا١ٝ٥. ـ/  61
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ٖٚذٙ عٗاح٠ ع٢ً الخاثا١   ،أٟ إٔ ا٫صِ ا٭ٍٚ ن١ًُ َعزب١ ،و٢ٝ باٯرا١َٝ ٖٛ ٜٛالٓا

 .62ٖذٙ ايخراصا  (

ٝاإ عجاشِٖ عأ ايعًاِ باخِٜٓٗ إ٫ َأ       ايتأثري ع٢ً ايؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني املعاؽازٜٔ بب    (7

ٜٚ ٗاز دياو عًا٢ أبٓاا٤ ايثا٥ؿا١ ملاا ٜكاٍٛ        ة٬ٍ َا تزمج٘ املضتغزقٕٛ َأ تازاثِٗ    

أالاخِٖ مباازار٠: بٚايبحاا  ف املضااأي١ املٓخا٥ٝاا١ ٜتثًااب َعزؾاا١ ٚاؾٝاا١ بايًػاا١ املٓخا٥ٝاا١(  

َاأ ٚنااإ امل٪يااـ وااط مباازار٠ أْاا٘ بٖٚااٛ املٓااخا٥ٞ ٜتٓاااٍٚ ا٭حب املٓااخا٥ٞ يثا٥ؿتاا٘        

 .63ة٬ٍ َا تز ِ إىل ايًػا  ا٭ةز٣ (

ربط حِٜٓٗ بايخٜا١ْ ايٓؾزا١ْٝ ٚأْٗا مجعاو ف َعتكاخاتٗا َا  َاا مجعتا٘ َعتكاخا         (8

 .64ْؾزا١ْٝ ا٭ؽٌ ٚؾُٗا َغٛعا يًعٗخٜٔ ايكخِٜ ٚاؾخٜخ

ربط حِٜٓٗ بهٌ حٜأ ٚثا  ٚإٕ ناإ ٖاذا الال ٫ َزٜا١ ؾٝا٘ إ٫ إٔ الازـ املضتغازقني           (9

و ٖٚاِ حٜآِٗ ايٓؾازاْٞ أٚ ايٝٗاٛحٟ قازف َٚاب  عًا٢        ع٢ً ايتذنري اياخا٥ِ باذي  

أحٜاااإ عااازن١ٝ َتعاااخح٠ ٜضاااتخعٞ ايتٛقاااـ ٚايكاااٍٛ باااإٔ ؾعًاااِٗ ٖاااذا غاٜتااا٘ تشٖٝاااخ      

ايؾاااب١٦ ف حٜاآِٗ ٚأْاا٘ غااري أؽااٌٝ ٫ٚ َتجااذر ف ا٭حٜااإ ايضااُا١ٜٚ اياا  ٜشعُاإٛ          

إٔ أالاخ  اتؾاٍ أحٜاِْٗ احملزؾ١ بٗا ؾع٢ً صبٌٝ املثاٍ ٜذنز أالخ ايؾاب١٦ املعاؽزٜٔ 

65املضتغزقني ٜؾز ع٢ً إٔ ايؾاب١٦ أةذٚا حِٜٓٗ عٔ ايبابًٝني
 

 َٚٔ ٜكزأ نتاب املضتغزق١ حراٚر صري٣ ربثٗا ايخا٥ِ يخِٜٓٗ بهثري َٔ ا٭حٜإ. (10
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 املبخث الرابع

 تأريخ االستشراق يف دياىة الصابئة امليدائًني

يًاخٍٚ ايا  ٜخرصاْٛٗا     ارتباط املضتغزقني  بايتٓؾري َٚعاْٚا١ احملااٍ عًا٢ ا٫الات٬ٍ     

 ٚافآ ٚ ًٞ ِٖٚ ىتًؿٕٛ ف بخا١ٜ ٖذا ايتأرٜث:

ؾااري٣ بعااء ايؾاااب١٦ إٔ ايػاازبٝني بااخأ  أعاااثِٗ عاأ ايؾاااب١٦ ببابتااخا٤ ايزالاياا١             

"بااااؾٛاظ" ةااا٬ٍ أقثاااار ايغااازم ا٭ٚصاااط َٚاااابني ايٓٗااازٜٔ َٓاااذ ايكااازٕ ايضااااب  عغاااز       

ؾااِٝٗ ايهتااب ْٚغااز  َكااا٫      املاا٬ٝحٟ  ٚنثااز اؿااخٜ  عاآِٗ ف ايكاازٕ ا٭ةااري ؾأيؿااو     

 .66ٚأعاث قاّ بٗا عزقٕٝٛ ٚغزبٕٝٛ(

بُٝٓااا ٜااز٣ آةاازٕٚ إٔ  ٗااٛر املضغاا قني بااني ايؾاااب١٦  نااإ عاأ طزٜاال: ب تعاازف            

ايػاازب عًاا٢ ايؾاااب١٦ َاأ ةاا٬ٍ املبغاازٜٔ ايااذٜٔ قااخَٛا إىل ايبؾااز٠ ف ايكاازٕ ايضاااحظ        

عٛا عااآِٗ تكزٜااازا  عغاااز ٚناااإ املبغااازٕٚ ايمتػاااايٕٝٛ ٖاااِ أٍٚ َااأ ايتكااا٢ بٗاااِ ، ٚٚفااا      

بايمتػايٝا١ ٚف ٖااذا ايتكزٜاز ٜغااار إياِٝٗ نثا٥ؿاا١ َضاٝح١ٝ يهٓٗااا غاري تاَاا١ املضااٝح١ٝ      

ٚأملااآ ايتكزٜااز إىل إٔ ايكااخٜط ٜٛالٓااا قااخ بغاازٖٓا.ٚف ٖااذا ةًااط ٚافااآ بااني ايكااخٜط           

ٜٛالٓاا ٜٚٛالٓاا املعُاخإ  اياذٟ  جاخٙ ايؾااب١٦ نأالاخ قخٜضاِٝٗ يهأ رصااي١ تايٝا١ َاأ            

ايمتػاي١ٝ ف اهلٓخ  ؽححو ٖا اـًاط، ٚ اا٤ ؾٝٗاا إٔ " ٖٓااى عاخح ا       املضتعُز٠ 67"غٛا "

ناابري ا َاأ املضااٝحٝني ايااذٜٔ ٜتبعاإٛ ٜٛالٓااا املعُااخإ، ثااِ تًتٗااا رصاااي١ أةااز٣ ف عاااّ           

 diّ أعاااار ايزالايااا١ اإلٜثاااايٞ " 1622ّ َغاااري٠ هلاااِ نثا٥ؿااا١ َضاااتك١ً، ٚف عااااّ  1615

luglioخإ ٚباملٓخا٥ٝااا١. ٚقاااخ  اااٌ اـًاااط ف  "  إىل إٔ ايثا٥ؿااا١ تعااازف باملٓااااحٟ أٚ املعُااا

ُ اااا التااا٢ ايٓؾاااـ ايثااااْٞ َااأ ايكااازٕ ايثاااأَ عغاااز، ٚناااإ            ايتضاااُٝا  ٚا٭ٚؽااااف قا٥

                                      
 َكخ١َ امل مجني  4 – 3/ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ. ايًٝخٟ حراٚر.ـ/  66
غٛا ٖٞ إالخ٣ أؽػز ٫ٜٚا  اهلٓخ َٔ الٝ  املضاال١ ٚايزابع١ عغز َٔ الٝ  عخح ايضهإ. تك  ف غزب اهلٓخ ف إقًِٝ /  67

ف ايغزم ٚاؾٓٛب، ٚتثٌ ع٢ً عز ايعزب ف ايػزب. غٛا ٖٞ أغ٢ٓ  ٚنارْاتانا، َاٖاراع انْٛهإ، َٔ ايغُاٍ ؼخٖا 

 َٛصٛع١ ٜٚهٝبٝخٜا. يٞ يًؿزح َزتني ْٚؾـ َثًٝ٘ يًٗٓخ نًٗا.٫ٜٚا  اهلٓخ، إد ٜكخر ْاػٗا احملًٞ اإلمجا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7
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ايبااااالثٕٛ ىًثااإٛ بٝااآِٗ ٚباااني ايضااابأٜني ف اياااُٝٔ يًتكاااارب باااني امساااٞ ايؾااااب٦ٝني       

ٚايضااابأٜني الاااني ٜهتبااإٛ بااااؿزٚف اي٬تٝٓٝااا١، ٚأثاااار  ايتضاااُٝا  ايعاَٝااا١ هلاااِ: ايؾ ااابذ١   

١ ٚايؾاب١٦ ٚايخاٟ ٚاملٓخا٥ٞ ٚاملٓخاٟ بعء ا٫رتبانا  ف حٚا٥ز ايبح ، ناذيو  ٚايؾ ب 

 اااااز٣ ةًاااااط ناااااثري بغاااااإٔ ايتضااااا١ُٝ ايخٜٓٝااااا١ ايااااا  تااااازح ف نتااااابِٗ ."ايٓاؽاااااٛراثا،   

ٚايٓاؽاااٛرثٝني "، ٚأر عٗاااِ ايااابعء إىل َخٜٓااا١ ايٓاؽاااز٠، ٚةًاااط بعقاااِٗ باااني ٖااا٪٤٫         

اؽاٛرا٥ٞ ف املٓخا٥ٝا١ تعا  عا٦ٝا آةاز      ٚايٓؾريٜني ِٖٚ ؾزق١ َٔ غ٠٬ ايغٝع١، رغِ إٔ ايٓ

 ٖٛ ايهأٖ ايذٟ  تًو املعزؾ١ بايخٜٔ ٚايقًٝ  مبعارؾ٘ ايخ١ٜٝٓ.

َٚٓذ ديو اؿني تشاٜاخ  اإلعاارا  إىل ايؾااب١٦، َٚا  تشاٜاخٖا باخأ ايبااالثٕٛ ٜٛيإٛ         

حراص١ َعتكاخا  ٖاذٙ ايثا٥ؿا١ اٖتُاَاا أنام .ؾؿاٞ ايكازٕ ايضااب  عغاز ٚؽاٌ إىل أٚرباا            

تكزٜااز ا; ٚالؿااش  ا٭ةثااا٤ اياا    74عاآِٗ، ٚف ايعاااّ  ايتااايٞ ارتؿاا  عااخحٖا إىل  تكزٜاازا  52

ْغاز املااارْٚٞ   1660ٚقا  ؾٝٗاا ايزالاياا١ بغاأِْٗ ايباااالثني عًا٢ تزمجا١ نتاابِٗ، ؾؿاٞ عاااّ       

" َكتضبا  َأ بعاء نتابِٗ تزمجٗاا مبضااعخ٠ ؽااب٦ٞ ناإ قاخ اعتٓال           68"أىًٝٝٓط

 إٔ ٖااذٙ ناْااو تعٛسٖااا ايخقاا١ ، ٚناْااو   املضااٝح١ٝ ٚصااهٔ رَٚااا، ثااِ تتابعااو اي ا ااِ .إ٫  

ايهتااااب اياااز٥ٝط  69أبزسٖاااا تزمجااا١ ايباالااا  ايضاااٜٛخٟ " َاتٝااااظ ْاااٛر باااٛرٟ "يًهٓاااشا رباااا     

ْغاز "باٝ     1867ّ . َٚ  ديو ؾايعٌُ   ىٌ َأ ا٭ةثاا٤، ٚف عااّ    1816يًثا٥ؿ١ عاّ 

ب مجتاا٘  "70َاإ" تزمجا١  خٜاخ٠ يًهٓااشا إ٫ أْٗاا أعااح  أةثاا٤ "ْٛربااٛرٟ"، ٚتا٬ٙ "أٜتٓاؼ         

ّ ْغاز عاا  ايًػاا  ايضاا١َٝ ا٭ملااْٞ "ْٛيخنا٘" نتاب اا بكٛاعاخ         1875، ٚف عاّ 71يًكًضتا

                                      
 /عثو عٔ  تعزٜـ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 68
٥ٝني ٖٚٛ / ايهٓشٍ ربذا :  أٟ ايهٓش ايع ِٝ .ٜٚض٢ُ أٜقا صخرٙ ربذا أٟ ايهتاب ايع ِٝ ايهتاب املكخظ ا٭ٍٚ يًؾاب١٦ املٓخا 69

عٓخِٖ ؽحـ آحّ عًٝ٘ ايض٬ّ  ٜٚتهٕٛ َٔ قضُني : ا٭ٍٚ: وتٟٛ ع٢ً ؾكزا  نثري٠ َٛفٛعٗا: ْ اّ تهٜٛٔ ايعا  ، 

ٚالضاب اـًٝك١،ٚايتثٛرا  ايبغز١ٜ،ٚؽؿا  اـايل،ٚٚع  ٚإرعاح ٚأحع١ٝ ٚالهاٜا  .ٚايثاْٞ:ٜعاجل ع٦ٕٛ املٝو.اْ ز: ح. 

 123قُخ رعخٟ عًٝإ. املز   ايضابل. ـ/ 
 / عثو عٔ تعزٜـ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 70

 
/ ايكًضتا: أٟ نتاب عكخ ايشٚاش ٚوتٟٛ ع٢ً رصّٛ عكخ ايشٚاش ٚععا٥زٙ ٚا٫التؿا٫  اي  تكاّ أثٓا٤ عكخٙ ، ٚنٝؿ١ٝ  71

  124إ زا٤ اـثب١ ٚغري ديو.اْ ز: املز   ايضابل.ـ/
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ايًػاا١ املٓخا٥ٝاا١، ٚ ااا٤  اـثاا٠ٛ اؿامساا١ ف إرصااا٤ ا٭صااط ايعًُٝاا١ ايزؽاا١ٓٝ ف حراصاا١  

، ٚ"يٝخدبارصاهٞ" ف  1889" ف َ٪يؿا٘ "اياخٜٔ املٓاخا٥ٞ"    72املٓخا١ٝ٥ ع٢ً ٜاخ "ٚهلًاِ بزاْاخ     

، ٚايهٓااشا ربذااا  1905" 73ٚإعااخاح طبعااا  ْكخٜاا١ ٭ٖااِ ايهتااب املٓخا٥ٝاا١ "حراعاا٘ ٜٗٝااا      تزمجاا١ 

 .1925، ٚنتاب ايثكٛظ ايخ١ٜٝٓ 1925

   

ٝ ا ٚاصااع ا، ٚاػٗااو            ٚناْااو أملاْٝااا قااخ عااٗخ  ف ايكاازٕ ايتاصاا  عغااز ْغاااًطا ؾًضااؿ

و ا٭ْ ار مٛ ايػٓٛؽ١ٝ  َٚا تزنت٘ َٔ آثار ع٢ً املضٝح١ٝ ا٭ٚىل ع٢ً أصااظ َاا ٚؽاؿ   

ب٘ ٫ ع٢ً أٜخٟ آبا٤ ايهٓٝض١ ٚإمنا ع٢ً أصاظ ايغٛاٖخ ايتارى١ٝ، ف ٖذٙ ايًح ١ ٜاأتٞ  

ْغز ا٭حب املٓاخا٥ٞ ب مجاتا٘ اؾخٜاخ٠ املخقكا١ ٚػاذب ا٫ْتبااٙ بٛ ا٘ ةااـ ايتُااث٬           

بااني ٖااذا ا٭حب َٚكخَاا١ إلٝااٌ ٜٛالٓااا ؾتحؿااش ٖااذا ايبحاا  ف ايع٬قاا١ َااا بااني ا٫ثاآني،       

ار أصااتذ٠ ٚبااالثٞ اي٬ٖاٛ  ا٭ملاإ، ؾاْتٗٝاا إىل إٔ إلٝاٌ ٜٛالٓاا        ٚتٛىل ٖٓا عاخح َأ نبا   

" ٖٚٛ ٜكارٕ َكخ١َ اإللٝاٌ باي اتٝاٌ املٓخا٥ٝا١    74قخ تأثز با٭حب املٓخا٥ٞ ٚدٖب "بًتُإ 

َٔ الٝ  املعاْٞ ٚاملؾثًحا  ٚا٭صايٝب ايغعز١ٜ إىل إٔ ٚافا  اإللٝاٌ رمباا ناإ َأ      

و ٚ ١ٗ ايٓ ز ٖذٙ تأٜٝخ ا ٚاصاع ا ياخ٣ ايبااالثني ف    املٓخا٥ٝني ٚؼٍٛ إىل املضٝح١ٝ، ٚيكٝ

 تأرٜث املضٝح١ٝ ٚأصاتذ٠ اي٬ٖٛ  ف ايػزب، نُا يكٝو باملكابٌ رحٚح ا ٚاصع١ أٜقا.

ف ٖاااذٙ ايؿاااا ٠ بايااااذا   نضااااب ايبحاااا  ف عاااا٦ٕٛ ايؾاااااب١٦ َٚعتكااااخاتِٗ ايخٜٓٝاااا١   

ملٓخا١ٝ٥ ايا  عاعاو   اي  اْؾزؾو بهًٝتٗا يخراص١ ا 75عٓؾزا ؾعا٫ َتُث٬ بايضٝخ٠ حراٚر

ف ايعزام.ٚأتكٓو املٓخا١ٝ٥ إىل  اْب ايًػ١ ايعزبٝا١ ٚايضازٜا١ْٝ ...ْٚغاز  نتابٗاا ا٭ٍٚ     

                                      
 / عثو عٔ صري٠ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 72
ٗٝا: أٟ نتاب و٢ٝ ٚتعايُٝ٘.َٚٔ َٛفٛعات٘:٬َٝح و٢ٝ ْٚغأت٘ ٚتزبٝت٘ ايخ١ٜٝٓ ٚتعُٝخٙ يًُضٝآ  ٚٚؾات٘ /حراعا ٜ 73

 . 125-124.اْ ز.ح. رعخٟ عًٝإ. املز   ايضابل.ـ/ 
 / عثو عٔ صري٠ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 74
 / حراٚر أؾزح  هلا عثا ةاؽا. 75
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ٚٚفااعو بايتعااإٚ َاا  رٚحيااـ َاتضااٛج قاااَٛظ     1937"املٓااخا٥ٕٝٛ ف ايعاازام ٚإٜاازإ" عاااّ    

 . 1963ايًػ١ املٓخا١ٝ٥ عاّ 

 ثزٚا إىل قضُني:ٚاةتًـ املضتغزقٕٛ ف أؽٍٛ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ٚمبٔ تأ

   أِْٗ  َٔ صهإ َابني ايٓٗزٜٔ ٚتأثزٚا باملعتكخا  ايخ١ٜٝٓ ايؿارص١ٝ ٚبايٝٗٛح١ٜ 

    إٔ َٓغااأِٖ نااإ بااني طٛا٥ااـ ايبحااز املٝااو  أٚ ف عاازقٞ ا٭رحٕ مماأ نااإ  ااارظ

  .ايتعُٝخ ٖٓاى

غاري إٔ َأ ٜكازأ ايهتاب ٚايزصاا٥ٌ ايا  حار  الٛهلاا ٖاذا اؾاخٍ ًُٜاط َاخ٣ ايتعكاخ             

ايذٟ صبب٘ امل٪رةٕٛ ايكخا٢َ ايذٜٔ عاؾٛا ا٭َز ٚٚؾال طازا٥كِٗ َٚٓااٖجِٗ    ٚايتغٛؼ 

اياا  أحملٓااا إيٝٗااا ٚتزنااٛا املضااأي١ ف  ٛاْبٗااا املتتًؿاا١ عب٦ااا ثكاا٬ٝ يًباااالثني ف ايعؾااز  

تااأرٜث املٓااخا٥ٝني َغااٛؼ  ااخا ٚساح ف ديااو ، ايٓ زٜااا  املتقااارب١ عاأ         ٚ ب 76اؿااخٜ   ( 

 .77(أؽًِٗ ٚاي  أطًكٗا املضتغزقٕٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 38 -33/ اْ ز:عشٜش صباٖٞ. املز   ايضابل ـ/  76
َٛق   اؾُع١ٝ اـري١ٜ املٓخا١ٝ٥  http://mandaean.dk/node/22   ؽبحٞ َاٍ اهلل . املٓخا٥ٕٝٛ َٔ ِٖ ٚ إىل أٜٔ / 77

 .ف ايخمنارى

http://mandaean.dk/node/22
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 املبخث اخلامس

 مىقف الصابئة امليدائًني مً أعنال املستشرقني

             

إٕ ا٭َاااز املًؿاااو يًٓ اااز اةااات٬ف ايؾااااب١٦ أْؿضاااِٗ ماااٛ أعُااااٍ ٚآثاااار املضتغااازقني ف        

 حٜاْتِٗ بني َٔ ٜكبًٗا  ٚبني راؾء هلا ٚبني الذر َٓٗا:

اٍ املضتغزقني  املٓغٛر٠ عٔ حٜآِٗ  ؾٓجخ  إٔ بعقا َٔ ايؾاب١٦ املعاؽزٜٔ ٜذنزٕٚ أعُ

بعبارا  ايثٓا٤ ؾٓكزأ بمٔ ْعري هلاذا ا٭َاز أُٖٝا١ ةاؽا١ إٔ ايبحا  ف املضاأي١ املٓخا٥ٝا١        

حةٌ ع٢ً أٜخٟ املضتغازقني َٝاخاْا  خٜاخا ف ايبحا  ٜتضاِ ف ايػاياب باؾخٜا١ ٚاياخأب         

   78املتؾًني (

عُااٍ املضتغازقني تٛ اب    نُا لخ َٔ ايؾااب١٦ املعاؽازٜٔ َأ ٜاز٣ إٔ ايكازا٠٤ ف أ     

اؿااذر ٚايتُحااٝؿ :بٚنٓااا ماأ أبٓااا٤ ٖااذٙ ايثا٥ؿاا١ ْكاازأ َااا ٜهتااب عاآِٗ ْٚتاااب  َااا          

ٜتٛؽااٌ إيٝااا٘ ايباااالثٕٛ ف عاااأِْٗ ْٚكااارٕ بٝٓااا٘ ٚبااني َعتكاااخاتِٗ ؾٓكااز ايااابعء ْٚٓهاااز      

 .   79ايبعء اٯةز ( 

    ٍ  بُٝٓااا ٜعاا ف ؽاااب٦ٞ َعاؽااز بااإٔ املضتغاازقني اةتًؿااٛا الااٛهلِ بٚيااٛ تتبعٓااا أعُااا

 اةتًؿاٛا ناثريا ف ْضاب١    نياملضتغازق املضتغزقني ف حٜا١ْ ايؾاب١٦ املٓخا١ٝ٥  يٛ اخْا إٔ  

ايؾاااب١٦ ٚف املهااإ ا٭ٍٚ يتٛا ااخِٖ ٚف عكااخ َكارْااا  نااثري٠ بااني حٜاآِٗ ٚأحٜااإ أةااز٣  

ٚاجملٛصا١ٝ ؾقا٬ عأ ايٝٗٛحٜا١ ٚايٓؾازا١ْٝ ،      فاٚر٠ هلِ نايضُٛر١ٜ ٚايباب١ًٝ ٚاملا١ْٜٛ 

تغزقٕٛ الٍٛ أؽٌ ايؾااب١٦ املٓخا٥ٝا١ إىل قضاُني:َِٓٗ َأ ٜكاٍٛ إْٗاِ       نُا اْكضِ املض

َاأ صااهإ َااابني ايٓٗاازٜٔ ٚتهْٛااو حٜاااْتِٗ ْتٝجاا١ ايتؿاعااٌ ٚايتااأثز بايااخٜاْا  ايبابًٝاا١     

ٚايؿارصاااا١ٝ ٚايٝٗٛحٜاااا١ ٚاملضااااٝح١ٝ  َضااااتٓخٜٔ ف ديااااو إىل ٚ ااااٛحِٖ ف  ٓااااٛب َااااابني  

ِٗ َٔ صهإ ؾًضاثني  أؽا٬ ٚأْٗاِ    ايٓٗزٜٔ َٓذ سَٔ بعٝخ.َٚٔ املضتغزقني َٔ ٜز٣ بأْ
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طااٛرٚا َعتكااخاتِٗ ايخٜٓٝاا١ ف ايب٦ٝاا١ ايٝٗٛحٜاا١ ٚؼخٜااخا ف ب٦ٝاا١ ايثٛا٥ااـ ايخٜٓٝاا١ اياا   

 .80عاعو  ف ايقؿ١ ايػزب١ٝ  يًبحز املٝو (

ٖٚٓاااى  َاأ  ٜااز٣ َاأ ايؾاااب١٦ إٔ املتعزفااني ي مجاا١ نتاابِٗ َػاااَزٕٚ يعااخّ كااتعِٗ     

ايكخّ ٚاؾاَ  يًهثري َٔ ايًػاا  ٚاؿقاارا  َا      مبتثًبا  اي مج١ ي اثِٗ املٛغٌ ف

ٕ تزمج١ نتاب حٜ  َِٗ َثاٌ  حع٠ٛ إىل َباحر٠ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني أْؿضِٗ يً مج١: ب إ

ْااشا ربااا املكااخظ يااخ٣ ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٝني ٚبكٝاا١ ايهتااب املكخصاا١ ف املضااتكبٌ         گنتاااب 

٫صاااتؿاح٠ َاأ ايااا اث  ٜضااتخعٞ اصااتثُار ايخراصاااا  ٚايٓ زٜااا  اؿخٜثااا١ ف اي مجاا١ ٚا    

املٓاخا٥ٞ ٚإٔ ٜهاإٛ امل  اِ عًاا٢ ٚعااٞ تااّ مبكتقااٝا  اجملاااٍ ايتاخاٚيٞ يًُتًكااٞ املٓااخا٥ٞ     

املٓاخا٥ٞ صاٛا٤ ناإ     ٚاإلرثنُا ٖٛ اؿاٍ بايٓضب١ يٮناح ٞ ٚايباال  ٚاملٗتِ با٭حب 

ٖ        ;ٖذا املتًكٞ َٓاخا٥ٝا أٚ أ ٓبٝاا   ِٝ ٭ٕ ايتؾااحّ اياذٟ قاخ ؼخثا٘ اي مجا١ ف ْكاٌ املؿاا

ؽاااٛر٠ َػااااٜز٠  إعثاااا٤ أٚٚاملؾاااثًحا  ٜااا٪حٟ إىل تغاااٜٛ٘ ايٓؾاااٛـ أٚ ٚأحٖاااا ف َٗاااخٖا  

٘ كاَا ملاا تعٓٝا٘ ٖاذٙ ايٓؾاٛـ ْتٝجا١ يتباأٜ املعااْٞ تبعاا ملؿٗاّٛ ايآؿ ٚسَاْا٘             ، َٚهاْا

ٜٓبػاٞ  ٚ ،ةاؽ١ إٔ املتثٛطا  املٓخا٥ٝا١ كتاخ إىل الاٛايٞ ا٭يؿاٞ عااّ ف داناز٠ ايتاارٜث       

ا ـؾٛؽا١ٝ ايٓؾاٛـ ايا  ٜ  اِ عٓٗاا ٚتبٝاإ أٟ يابط ف        ً ا ع٢ً امل  ِ إٔ ٜهٕٛ ٜك

 ف الٛاعٞ َٚنت ايٓضت١ امل مج١. املضتُز٠ يًكار٨ ايتٓبٝٗا املعاْٞ َضتتخَا 

ٕ ٜهاإٛ ًَُااا أايعُااّٛ تبكاا٢ تزمجاا١ ٖااذٙ ايهتااب َػاااَز٠ عًاا٢ َاأ ٜٓااٟٛ ةٛفااٗا     ٚعًاا٢

ناْاااو صاااا٥خ٠ ف ٚاحٟ  ملاَاااا عاااخٜخا بايًػااا١ ايعزبٝااا١ ٚبايًػااا١ املٓخا٥ٝااا١ ٚايًػاااا  ايااا       إ

ايزاؾااخٜٔ َثااٌ اٯراَٝاا١، اياا  ٖااٞ َؿتاااب َٗااِ يهااٌ َاأ واااٍٚ اي مجاا١ عاأ املٓخا٥ٝاا١،       

ٚايبابًٝاا١ ٚايؿارصاا١ٝ ٚايعمٜاا١ ٚايٓبثٝاا١ ٚايْٝٛاْٝاا١ يٛ ااٛح َؿاازحا  نااثري٠      ١ٚا٭ناحٜاا

َٓٗاااا ف ايٓؾاااٛـ املٓخا٥ٝااا١ ٚإٔ ٜهااإٛ ًَُاااا بايًػاااا  ايضااازٜا١ْٝ ٚايهًخاْٝااا١ ٚاٯعاااٛر١ٜ  

ايًػااتني  إتكاْاا٘انٗا َاا  املٓخا٥ٝاا١ ف ايهااثري َاأ املؿاازحا  ٚايكٛاعااخ، ْاٖٝااو عاأ  ٫عاا 

ٕ أيُٝٗاااا أغًاااب ايٓؾاااٛـ املٓخا٥ٝااا١ ايااا  هاااب  إلًٝشٜااا١ ايًاااتني تزمجاااو ا٭ملاْٝااا١ ٚاإل

عًااا٢ اي مجااا١ َااأ املٓخا٥ٝااا١. نُاااا ٜٓبػاااٞ   إقخاَاااٜ٘خرصاااٗا ناااٌ َ  اااِ بعٓاٜااا١ قباااٌ  

ٜهاإٛ عًاا٢ اطاا٬ع ٚاصاا  بتااارٜث ٚاحٟ ايزاؾااخٜٔ َٚٓثكاا١ اهلاا٬ٍ اـؾااٝب       إٔيًُ  ااِ 
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ٚاملااٛرٚث اؿقااارٟ ٚا٭صااثٛرٟ هلااذٙ املٓثكاا١ اَتااخاحا َاأ الاازإ مشااا٫ ٚالتاا٢ ايكزْاا١         

ةزاؾاا١ مبااا ؼٜٛاا٘  أْٗاااعًاا٢  أصااثٛر٠ ٓٛبااا التاا٢ ٫ ٜٓضااام ٚرا٤ ايخ٫ياا١ ايعزبٝاا١ يهًُاا١ 

زبٞ. ٚنٌ ٖذا ٜتثًاب، نُاا ٖاٛ ٚافاآ،     َٔ َخي٫ٛ  صًب١ٝ ع٢ً اي مج١ ف ايؿهز ايع

 باي مجااااااااااااا١. إيٝٗااااااااااااااؾٓااااااااااااا١ َااااااااااااأ املتتؾاااااااااااااني بٗاااااااااااااذٙ اجملاااااااااااااا٫  ٜعٗاااااااااااااخ     

لٌٝ بايعٗخ ايكاخِٜ  يكخ اصتػزم ايٛؽٍٛ يؾٝػ١ َكبٛي١ ي مج١ ايهتب املكخص١ ناإل

ٚاعاا ى ف ٖااذٙ اي مجاا١  ،ٚايعٗااخ اؾخٜااخ( َااث٬ عاأ اٯراَٝاا١ ٚاي٬تٝٓٝاا١ قزْٚااا عخٜااخ٠  

 اا٤  بٗاذٙ ايؾاٛر٠ املتكٓا١      إٔٚ ايًضاْٝا  املضاٝحٝني ٚايٝٗاٛح إىل    ةري٠ عًُا٤ اي٬ٖٛ 

عازٚع املٓاخا٥ٝني ب مجا١ نتابِٗ املكخصا١ ٖاٛ بااحر٠         إٕاي  ْكزأٖا ف ايثبعا  ايعزب١ٝ. 

فا٫  ف ايا اث املٓاخا٥ٞ    إفا٠٤تضتحل ايتكخٜز ٚايتغجٝ  ٭ْٗا صت٪حٟ بايٓٗا١ٜ إىل 

إىل ايًػاا١ ايعزبٝاا١ ٫ٚالكااا ايؿارصاا١ٝ ا يٛ ااٛح        ٚصااتحؿشِٖ يتااب  ْكااٌ نتاابِٗ ايخٜٓٝاا١  

ٕ  اي١ٝ َٓخا١ٝ٥ نابري٠ ف   لًٝشٜا١ ا ٭ ٝااٍ املٓاخا٥ٝني ايا       ٫ ػٝاخ ايعزبٝا١ ا ٚاإل    إٜازا

صتٓغااأ ف املٗااا ز ا يهاإٛ املٓااخا٥ٝني ٖااِ ا٭ٚىل ٚا٭الاال ف اصااتت٬ـ َهْٓٛااا  تاازاثِٗ      

ؾاااحٚا َٓٗااا نااثريا ف  ٚيػااتِٗ ٚؾااو ط٬مسٗااا بااخ٫ َاأ تزنٗااا يًُضتغاازقني ايااذٜٔ أ    

فا٫تِٗ ا٭ناح ١ٝ. ٚاي مج١ يٝضاو باملٗٓا١ ايػزٜبا١ عًا٢ ايؾااب١٦ ؾكاخ بزعاٛا ؾٝٗاا         

 َٓاااذ ايكاااخّ نُاااا بزعاااٛا ف ايعًاااّٛ ٚايثاااب ٚاهلٓخصااا١ ٚايؿًاااو ٚايغاااعز ٚايؾاااٝاغ١ .         

َٚٔ املعًّٛ ؾإ ايهتب املخ١ْٚ بايًػ١ املٓخا٥ٝا١ صاتبك٢ ايٛالٝاخ٠ املضاتتخ١َ ف ايثكاٛظ      

٫ هاٛس اصاتتخاّ امل مجا١ إىل يػاا  أةاز٣ ف       إد١ٝ َٔ قبٌ ر اٍ ايخٜٔ ٚايعا١َ، املٓخا٥

طكٛصااِٗ نْٛٗااا يػااتِٗ املكخصااا١ اياا  محااتِٗ عاام تااارىِٗ ايثٜٛاااٌ ، ٚيهاأ اي ا اااِ   

صتتٝآ يًُٓخا٥ٝني ا٫طا٬ع ع٢ً يػا١ مج١ًٝ أؽ١ًٝ ناْو صا٥خ٠ ف بكاااع نثااري٠ رحالاا    

 81(.ٚإالٝا٤ٖابب ايكٗز ٚاؾٛر، ٚالإ اٯٕ ٚقو تعًُٗا ط٬ٜٛ َٔ ايشَٔ، ثِ أًُٖو بض

ٖذا نً٘ ٜغا ط٘ ايؾااب١٦  ملأ ٜكاّٛ ب مجا١ ٚعا  حٜآِٗ َا  اع اؾٗاِ أْؿضاِٗ باإٔ            

ايبح  ف طا٥ؿتِٗ عا٥و  خا ب ٚإٕ نإ تٓاٍٚ َٛافاٝ  عاَا١ الاٍٛ ايخٜاْا١ املٓخا٥ٝا١      

ْػا٬م ٚعاخّ ٚ اٛح تاارٜث     ٚاملٓخا٥ٝني أَز ا ٫ ىًٛ َٔ ؽعٛب١ ٚ ٗخ عهاِ ايػُاٛض ٚا٫  
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; يذا ْكزأ ٖذا ا٫ع اف َٔ َ٪ياـ ؽااب٦ٞ َعاؽاز    82عاٌَ َهتٛب أٚ أالخاث َتضًض١ً(

نتاااب عااأ حٜٓااا٘::ب ٚامل٪ياااـ ٜغاااعز باااإٔ ر ٛعااا٘ إىل ا٭حب املٓاااخا٥ٞ َااأ ةااا٬ٍ تزامجااا٘      

اإللًٝشٜاا١ قااخ تضاابب ف ْااٛع َاأ ا٫ْتكا٥ٝاا١ أالٝاْااا ; ٭ٕ َااا تااز ِ َٓاا٘ إىل اإللًٝشٜاا١   

 .83زا  امل٪يؿني ٚامل مجني أالٝاْا(ةق  يتكخٜ

صاتز١ٜ   ْٞ٘ ملأ حٚاعا  ًُْط ايػقب َٔ بعاء ايؾااب١٦ ػااٙ أعُااٍ املضتغازقني:بإ     ٚ

ٛ       ا٭ اْبٜخرظ املضتغزقٕٛ  إٔ 84ايكخر ، اِٖٚ َٔ ةاارش ايبٝاو املٓاخا٢٥ املٓخا٥ٝا١ َٚاا سايا

ً   ٜاااملٓخا٥ٝاا١ ققاا١ٝ الٝاا١ ٫    إٖٔٚااذا حيٝااٌ عًاا٢    إىل  اٛشاٍ اؾااخٍ حا٥ااز عًٝٗااا ٚ  ٜتٛؽاا

راَٝاا١ اياا  هًٗااٗا   يااـ َاأ َهْٓٛاتٗااا ْٚكًااٛا ايٓؾااٛـ املٓخا٥ٝاا١ َاأ اٯ     ٚاالااخ َاأ ا٭ 

غًاب اياذٜٔ حرصاٛا    إٔ إٖٚا بًػاتِٗ ايعمٜا١، الٝا     ٤ٚقز –ٖا ٚر اٍ حٜٓٗا إىل يػتِٗ ٩بٓاأ

ٕ ف َ٪صضا١ اراّ  ٚ تاابعني مل٪صضاا  ٜٗٛحٜا١ ،نُاا ٖاٛ اؿااٍ اٯ      أاملٓخا١ٝ٥ ِٖ َٔ ايٝٗٛح 

ٚحرصااٛا ايًٛالاا١ ايضاازٜاي١ٝ املٓخا٥ٝاا١ ةثٛطااا ٚتكاطعااا  حٕٚ ايػااٛر   ضاا١ٜٛٓ،َٚ٪كزاتٗااا اي

ف ايؿًضااؿ١ املٓخا٥ٝاا١ ٚحٕٚ اعتبااار يًعُااز ايااشَ  يتًااو ايٓؾااٛـ ؾتز ااو تاازامجِٗ        

ٝذُا١   ٚنتاباتِٗ َضثح١ ٫ تػ  ٫ٚ تغب  ، ٚعٖٛٛا ايعكٌ ايباطٔ يتًو ايٓؾٛـ ايك

ِ أٚايثزذ١ٜ . ِٖٚ غري ٬ََني ع٢ً دياو ؽاحٝآ    صااتذ٠ ف ايًػا١ َٚاا ْكًاٛٙ ٖاٛ  ٗاخ       أ ْٗا

ع ااِٝ َاأ ايٓاالٝاا١ ايًػٜٛاا١ ٚيهاأ فااٝعٛا عًٝٓااا ٚعًااِٝٗ ؾزؽاا١ ايؿٗااِ ايعُٝاال يتًااو       

، ف تؿعٝااٌ تًااو أةااز٣ايٓؾااٛـ، َاأ ةاا٬ٍ ايتغااٜٛ٘ املتعُااخ تااار٠ ٚايػااري َتعُااخ تااار٠    

                                      
82
ا٭ع٢ً يثا٥ؿ١ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني .َكخ١َ نتاب ايٓغ٤ٛ ٚاـًل ف  / ح. أْٝط سٖزٕٚ ايٓا٥ب ا٭ٍٚ ايخٜ  يز٥ٝط اجملًط 

 . 1994.بػخاح .  اَع١ بػخاح.  5ايٓؾٛـ املٓخا١ٝ٥.إعخاح ٚتزمج١ ح. ؽبٝآ ايضٗريٟ. ـ/ 

.  28ٚاْ ز: املٓخا١ٝ٥ ٚاؿا ١ إىل ايبح  ايعًُٞ.. ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح 12-11/عشٜش صباٖٞ.املز   ايضابل .ـ/  83

 . .ٖٚذٙ املكاي١ ًَتؿ قافز٠ ايباال  ايؾا٦ٜٞ " عشٜش صباٖٞ بذا  ايعٓٛإ 19. ـ/ 2004ايض١ٓ ايتاصع١ . 
/ مٔ نُضًُني ْزؾء عبار٠ صتز١ٜ ايكخر يتٓاققٗا ايبني َ  عكٝخ٠ اإل إ بايكقا٤ ٚايكخر.ٖٚذٙ ؾت٣ٛ ايع١َ٬  84

٫  :١ ايكخر نذا ٚنذا، ؾٌٗ هٛس ٖذا ايكٍٛ اؾٛاببعء ايهتاب ٜكٛيٕٛ: َٔ صتزٜ -رمح٘ اهلل  –قُخ بٔ عثُٝني 

هٛس يإلْضإ إٔ ٜكٍٛ ٖذا ايكٍٛ; ٭ٕ ايكخر تكخٜز اهلل عش ٚ ٌ، ٚتكخٜز اهلل نً٘ اله١ُ، ْعِ.ٜضتز اهلل َٔ بعء ايٓاظ 

ُِ}نكٛي٘ تعاىل:   ٗ ُٓ َر   ٘ َّ ُِ ص ترز  اي  ٗ ُٓ َر   ٕ ٝ ُضت ز ٚ يٝط صتز١ٜ، نً٘ اله١ُ، ٚنً٘   يهٔ ايكخر َٔ الٝ  ٖٛ قخر 79[ايتٛب١: {ؾ 

َٛاؾل يًؾٛاب، ٚنً٘  خ، يهٔ َٔ صتز باهلل، ٚبأٚيٝا٤ اهلل; صتز اهلل َٓ٘، َٚٔ صتز١ٜ اهلل بٗ٪٤٫ أِْٗ ٜ ٕٓٛ أِْٗ وضٕٓٛ 

ٕ  *}ؽٓعًا، نُا قاٍ تعاىل:  ُِٗش٥ ٛ َ ُضت    ٔ ْ ُح ُ ا   ْ ُِ ِإ َ ع ه  ْ ا  ُِ ق اي ٛا ِإ ِٗ ٓر ٝ اطرٝ ُٛا إىل ع   ً ُِ ؾرٞ  ٚ ِإد ا ة   ٖ ُ خُّ  ٜ  ٚ  ُِ ِٗ ُِٗش٨  بر ٜ ُضت    ٘ َّ اي

 ٕ ٛ ٗ  ُ ٜ ُع  ُِ ِٗ ْر ٝ ا  اْ ز :ًَتك٢ أٌٖ اؿخٜ .  .15-14[ايبكز٠: {ط ُػ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85004 
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تٝٓااا ماأ بهااٌ تزانُاتٓااا ٚتٓاققاااتٓا يٓجااخ تًااو ايٓؾااٛـ اجملذٚباا١         أايٓؾااٛـ . ٚ

ٞ ا إىل ايًػ١ ايعزبٝا١ ،حٕٚ ايز اٛع إىل ايآؿ    ْٚ مجٗ . ٖٚهاذا مأ ْكازأ نتبٓاا      ا٭ؽاً

بايتكًٝااخ، ؾقاااع  ا٭ؽااٌا ٚاةااتًط صاا٤ٛ  ا٭َااٛربًػااتِٗ ، بًػاا١ ايتًُااٛح ايعمٜاا١ ، ؾااشاح    

ف ٖااذا اـقااِ املاات٬طِ َاأ اي ا ااِ، ٚفاااعو َعٗااا اؿكٝكاا١    ٚأبٓااا٥ِٗاملٓااخا٥ٕٝٛ ٖااِ 

ٚمأ ْعباخ    -ٖٛ اؿٝا٠ ايػزٜب١ -اؿٞ املتؿزح ٚأؽبآ -ٖٛ اؿٝا٠ –اؿٞ  ؾأؽبآ

اؿٝاااا٠ ايػزٜبااا١ ًٖٚاااِ  ااازا... َٚااأ ةااا٬ٍ ٖاااذٙ اي ا اااِ ايقاااعٝؿ١ ايااا  ؽاااٛر  اياااخٜٔ  

ٚ قؾؿ ععب١ٝ ...ؾٗذا ٜضٌ صٝؿ٘ ٚداى ٜتؾارع َ  ايز١ٖٚ.. ٖٚاذا  أاملٓخا٥ٞ نتزاؾا  

ٔ ٜهبٌ ابٓٗا.... ْاصتني ايزَش حاةٌ املٛفاٛع .مماا عاج      ٍ  اٯةازٜ شعاٌ املا اخٟ   ة أَثاا

َثٝٛيٛ ٝاا ٖٚاذا َاا صآأتٞ إىل دنازٙ ٫الكاا.        أْٗاا يًتثاٍٚ ع٢ً املٓخا١ٝ٥ ٚؽٛرٖا ع٢ً 

ٕ نتب عِٓٗ  ٚبكؾٛر َٔ املٓخا٥ٝني ؽخقٛا َا املٓاخا٥ٕٝٛ ةجاٛيني َأ     ٚأؽابآ  ،اٯةازٚ

عًااا٢  أٜاااخِٜٗعكٝاااختِٗ ايع ُٝااا١ بًػااا١ ٜٗٛحٜااا١ ، ٚٚفاااعٛا     ٚقاااز٤ٚانتااابِٗ ٚتاااارىِٗ  

ِٗ ٚعكٝااختِٗ ،ٚقااايٛا ماأ بااز٦ٜني َاأ نااٌ ٖااذا  ٗاا٬ ..       ، ةجًااني َاأ تااارى  أعٝاآِٗ

املاابثٔ يًعكٝااخ٠ .(  ٚأعًاا٢ ايكااذف ايعًاا   ا٭ اْاابٚبػٝاااب ايااٛعٞ ايااخٜ  صاااعخ ٖاا٪٤٫  

ٖاااٛ ايهتااااب اياااذٟ ؽاااخر قباااٌ الاااٛايٞ صااآتني يًهاتاااب   –َٚااأ  اااز٠ تٗاااإٚ ر ااااٍ اياااخٜٔ  

هًٝشٜاا١ ٚمبضاااعخ٠ ايااخنتٛر  ااٛرش الزبااٞ بالزبااٞ سباإٛ ( ٖٚااٛ عاأ املٓخا٥ٝاا١ ٚبايًػاا١ ا٫ْ   

ْٝكا١  أؽاخر نتابا٘ ٖاذا بثبعا١     أايهٓٝض١ ٚديو ٫ٕ ٖذا ايخنتٛر ٖٛ َٓاخا٥ٞ َتٓؾاز ،   

 550املٓخا٥ٝاا١ ٚبأصااعار رَشٜاا١ ٖٚااٛ نتاااب فااتِ عااٛايٞ          ٬٥اٚمجًٝاا١ ٚٚسع عًاا٢ ايعاا  

ٚتغاااٜٛ٘ اؿكاااا٥ل ايااا   ا٭نادٜااابعااأ ايهاااِ اهلا٥اااٌ َااأ  -الااازش ٚالاااخث ٫ٚ–ؽاااؿح١ 

 يذٟ  عًٓا عبار٠ عٔ قاّٛ َأ ايعؾاٛر اهلُجٝا١ ٚعكٝاختٓا ٫     َز اوٜٛٗا ٖذا ايهتاب، ا٭

ٜتجشأ َأ املضاٝح١ٝ ...ٚناٌ هاز      ٚثإ، ٚمٔ  ش٤ ٫تزق٢ إىل َضت٣ٛ عكٝخ٠ عباح٠ ا٭

داى إىل ْاالٝاا١ ايٝٗااٛح ٖٚااذا ْاالٝاا١ املضااٝح١ٝ ٚاةااذ عااٗاح٠ ايااخنتٛراٙ َاا   –إىل ْاالٝتاا٘ 

يعٔ إٔ ..ع٢ً صبٓا ٚقاذؾٓا با  َزتب١ ايغزف ٚنُا نزّ ةايخ عبخ ايزسام نزّ الزبٞ سبٛ

حاْاا١ ٖهااذا نتابااا ،  ْٓااا عٓااخَا طًبٓااا َاأ ر اااٍ حٜٓٓااا ايتحاازى إل   أايٓعااٛ  .ٚاملأصااا٠ ف 

(( . ف ايٛقااو ايااذٟ وجُاإٛ َاأ    اياازأٟ٘ الزٜاا١ إْااْ ااري ياا٘ بب  ِْٗ ٜاازحٕٚ ٚباامٚح ٫ ذؾاا
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ٜضااتؿاح َٓاا٘ ف تاازَِٝ    إَٔؾااخر َاأ املُهاأ    أٟوُااٌ ثكاؾاا١ عايٝاا١ ف ايااخٜٔ ٚالجااب    

 .  85(ايؾؿ٠ٛ املخاؾع١ عٔ ايخٜٔ. أٜٗا–ر ا٫  حٜٓٓا  املٓخا٥ٞ  ٦ٖٝٓا يهِ ٜا ايبٝو

نًااااؿ ممااااا صاااابل إىل إٔ ايؾاااااب١٦ رغااااِ اَتٓاااااِْٗ يًُضتغاااازقني ف ايهغااااـ عاااأ    

ـر باملثًٛب ْ ازا يؾاعٛب١ اي مجا١     َٛرٚثِٗ ايخٜ  إ٫ أِْٗ َا سايٛا ٜزٕٚ أعُاهلِ   ت

ايخٜاْااا١ املٓخا٥ٝااا١ ايااا  ٜعااا ف بٗاااا أتبااااع   ايااا  ؼتااااش إىل يػاااا  عاااخ٠ إفااااؾ١ يباطٓٝااا١ 

ايؾااااب١٦ أْؿضاااِٗ. نُاااا ٜع ؾااإٛ باااإٔ املضتغااازقني ٖاااِ ف أؽاااًِٗ ْاعااازٕٚ ياااخِٜٓٗ           

 ايٓؾزاْٞ.

بُٝٓااا لااخِٖ ف املكابااٌ رغااِ نااٌ َااا صاابل رغااِ ربااط املضتغاازقني يااخِٜٓٗ بعكا٥ااخ      

عاااخ إٔ ب  86ٚثٓٝااا١ ٜكاااخالٕٛ ف أعُااااٍ ايبااااالثني املضاااًُني ؾٝكاااٍٛ َ مجاااا نتااااب حراٚر  

دنزا  أصباب إالجاّ أتباع حِٜٓٗ عٔ ايهتابا١ عأ َعتكاخاتِٗ ؾًٗاِٗ بايًػا١ املٓخا٥ٝا١ ب       

إ٫ إٔ فاْب١ نثري َٔ اؿكا٥ل اي  قاّ بٓغزٖا امل٪رةإٛ ٚايبااالثٕٛ ايعازب ف ايٛقاو     

اؿافز إفاؾ١ إىل َا ْغز عِٓٗ ايباالثٕٛ ايؿزْج َٚا تزمجاٛٙ َأ نتابِٗ حؾعٓاا بااح٨      

، 87ايؾااعٛبا   اياا  دنزْاٖااا إىل قاٚياا١ تااأيٝـ نتاااب عاآِٗ ... (    دٟ بااخ٤ رغااِ نااٌ  

ٜٚكٍٛ أالخ ٖاذٜٔ امل مجاني َ٪ناخا  ًُا٘ يًبااالثني املضاًُني ايكاخَا٤ ٚاملعاؽازٜٔ :ب         

أَااا امل٪رةاإٛ ٚايباااالثٕٛ َاأ ايعاازب ٚاملضااًُني ؾكااخ نااإ َاازٚرِٖ بٗااذا ايااخٜٔ بكااخر َااا    

ٝٗا دناز يًؾااب٦ني باعتباارِٖ َأ أٖاٌ      ٜتعًل ا٭َز بتؿضري آٜا  ف ايكزإٓ ايهزِٜ ٚرح ؾ

ايهتاب ايذٜٔ ٜتضاَآ َعِٗ ٚقخ ناْو إعااراتِٗ صاثح١ٝ تٗاتِ بااي ٛاٖز حٕٚ ايتعُال      

ف ايبحاا  ٚحٕٚ ايزناإٛ إىل َاااا يااخ٣ ايؾااااب٦ني َاأ أحبٝاااا  َٚااا تغاااري إيٝاا٘ عاااعا٥زِٖ       

 ٛ ٕ ٚطكٛصااِٗ َاأ َااخي٫ٛ  . ٚقااخ أُٖااٌ امل٪رةاإٛ أَااز تااارٜث ٖااذا ايااخٜٔ إُٖااا٫ً ٜهاااح ٜهاا

َ ا ... نُا تٓاٍٚ حٜآِٗ ٚعاعا٥زِٖ َ٪رةإٛ ٚبااالثٕٛ َعاؽازٕٚ ف ايعازام ٚف بعاء         تا

ا٭قثار ايعزب١ٝ ا٭ةز٣ إ٫ إٔ حراصتِٗ ٚأعاثِٗ ناْو ف ا٭غًاب بعٝاخ٠ عأ اؿكٝكا١     

بٌ أقزب إىل ا٫صتثار٠ ايػزٜب١ إٕ   ْكٌ إىل ايهضب املاحٟ ........ ثِ قاٍ  أالاخُٖا :عأ   

                                      
85
ٓخا١ٝ٥ ف املٗجز. . َٛق  اؼاح اؾُعٝا  امل   َكاي١ تارٜث املٓخا١ٝ٥ بني املخ ٚاؾشر ح.َ٪ٜخ َ ًّٛ ةضار٠/  

http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/142-2013-02-22-01-22-46 
 / ْعِٝ بخٟٚ ، غقبإ رَٚٞ . 86
 5/ َكخ١َ نتاب ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ . حراٚر. ـ /  87
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 ً أصااٛم ٖااذٙ املكخَاا١ املااٛ ش٠ ٭ةًااؿ إىل إٔ ايخراصاا١  اياا  بااني      :ٝااإنتاااب ح.رعااخٟ ع

أٜااخٜٓا عاأ ايااخٜٔ ايؾاااب٦ٞ ٚاياا  قاااّ بٗااا ا٭صااتاد ايؿافااٌ ايااخنتٛر رعااخٟ عًٝااإ أٍٚ   

حراص١ ع١ًُٝ  اح٠ ٜكّٛ بٗا باال  ف ايًػا١ ايعزبٝا١ ف اياخٜٔ ايؾااب٦ٞ َٓاخا٥ٝا ٚالزاْٝاا       

ٛفاااٛعٞ ف ٖاااذا اؿكاااٌ باااايزغِ َااأ قًااا١ نُاااا أْاااٞ أعتمٖاااا بخاٜااا١ يًبحااا  ايعًُاااٞ امل

املؾاااحر املتااٛؾز٠ يخٜاا٘ ٚغاؽاا١ املؾاااحر ا٭ ٓبٝاا١ نُااا أْااٞ أ٩َااٌ إٔ تهاإٛ ٖااذٙ ايخراصاا١   

بخاٜاا١ الضاا١ٓ يخراصااا  عًُٝاا١ تايٝاا١ تعتُااخ حراصاا١ ايااخنتٛر عًٝااإ أصاصااا ٚتضااتعني مبااا  

 88ز (نتباا٘ َٚااا صااٝهتب٘ عًُااا٤ ا٫صتغاازام املتؿزغاإٛ هلااذا املٛفااٛع ف ايٛقااو اؿافاا         

 ٗز  نتب ٚحراصا  عٔ املٓخا١ٝ٥ بايًػا١ ايعزبٝا١، ٚيهأ     ٜٚكٍٛ آةز عٔ  ٗٛح ايعزب :ب

٫ٚ  هااأ ايزنااإٛ إىل  .ناْاااو تؿتكاااز يٮصاااًٛب ايعًُاااٞ اؾااااح أغًاااب تًاااو ايهتاباااا  

أغًبٗااا نُااا   ٜتثاازم أٟ َاأ ايباااالثني يًااخٚر ايهاابري ايااذٟ يعباا٘ املٓااخا٥ٕٝٛ ف ْٗقاا١    

 .89(يبارس ف إغٓا٤ اؿقار٠ اإلص١َٝ٬ايعزام اؿخٜ  ٚعٔ حٚرِٖ ا

ٜٚ٪نخ ديو باال  ؽاب٦ٞ َعاؽز بكٛي٘ ب َٔ امل٪صـ إٔ املضأي١ املٓخا١ٝ٥   ؼا   

باٖتُاّ َزانش ايبح  ايعزب١ٝ ٚاإلص١َٝ٬ رغِ أُٖٝتٗا ف ؾِٗ تثٛر ايؿهاز ف املٓثكا١   

صاا  عزبٝا١   ايعزب١ٝ ف الكب١ َع١ٓٝ َٔ ايشَٔ قبٌ ٚبعخ  ٗٛر اإلصا٬ّ َٚاا ؽاخر َأ حرا    

عٓٗا ٫ ٜعاخٚ إٔ ٜهإٛ َعاؾا١ عاَا١ ٫ تكاخّ إ اباا   خٜا١ يًهثاز٠ ايهااثز٠ َأ ا٭صا١ً٦            

احملااااري٠ اياااا  تثريٖااااا ٖااااذٙ املضااااأي١ املعكااااخ٠ ،ْٚعاااا  بٗااااا ايبحاااا  ف أؽااااٛهلِ ٚأؽااااٍٛ      

ٜٚمر دياو باإٔ ايبحا  ف حٜااْتِٗ ٜتثًاب بياٝط إتكاإ          90َعتكخاتِٗ ٚأؾهارِٖ عا١َ (

خٖا ٚإمناااا أٜقاااا فُٛعااا١ َااأ ايًػاااا  ا٭ةاااز٣ ٫صاااُٝا ايضااازٜا١ْٝ  ايًػااا١ املٓخا٥ٝااا١ ٚالااا

ٚايعم١ٜ ٚاإلغزٜك١ٝ ٚرمبا نإ ٖذا ٚاالخا َأ ا٭صاباب ايا  حؾعاو إىل إالجااّ َزاناش       

 ّايبح  اؾاَعٞ  ف بًخإ املغزم ايعزبٞ عٔ حةٍٛ ٖذا املٝخإ ايغا٥و َٔ ايبح ( 

 

                                      
    13  -11/ ح. رعخٟ عًٝإ .ايؾاب١٦ .املز   ايضابل  .َكخ١َ ايؾاب٦ٞ املٓخا٥ٞ : ْعِٝ بخٟٚ ـ /  88

َٛق   اؾُع١ٝ اـري١ٜ املٓخا١ٝ٥  http://mandaean.dk/node/22املٓخا٥ٕٝٛ َٔ ِٖ ٚ إىل أٜٔ    /ؽبحٞ َاٍ اهلل . 89

 ف ايخمنزى.

 10/ عشٜش صباٖٞ .املز   ايضابل. ـ/  90

http://mandaean.dk/node/22
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 سادسبخث الامل

 بعض املستشرقنيلمناذج  

وتاااش إىل   91باا١ عاأ املضتغاازقني ايااذٜٔ عثااٛا ف حٜاْاا١ ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٝني       إٕ ايهتا

أعاث َثٛي١  ٫ تٓاصب أعااث اي قٝا١; ياذا صأقتؾاز ف ٖاذا املبحا  عًا٢ دناز بعاء          

ايُٓااادش هلااِ، ٚياأ أدنااز ٖٓااا املضتغاازق١ ايًٝااخٟ حراٚر ؾكااخ أؾزحتٗااا ببحاا  ةاااـ عٓٗااا;  

 ٭ٕ هلا حٚرا بارسا ةاؽا ف الٝاتِٗ.

 ٍؤالء املستشرقني: ومً

 ٟ:َاتٝاظ ْٛربز/ 1  

  . 1826 ٚتٛف عاّ 1889ٚيخ عاّ 

.  عاااتٗز ْاااٛربزٟ ياااخ٣ ايهاااثري َااأ ايبااااالثني باااايًؿ  ا٫ْهًٝاااشٟ ٫مسااا٘ َااااثٝٛ ْاااٛربزؽ  ا

املضتغااازم ايضاااٜٛخٟ َااأ أصااااتذ٠  اَعااا١ يْٛاااخ ٚأنثاااز َاااا عااا  بااا٘ اٯحاب ايضااازٜا١ْٝ        

 . 92يضٜٛخ١ٜ ٚاي ن١ٝ ْٚكٌ بعء ايتٛارٜث ايعثُا١ْٝ إىل ا

ا بضاا٫   ١مماا حؾعا٘ ي٬يتحاام ظاَعا     ١ايًػاا  ايكخ ا   ١اٖتِ ْاٛربزٟ َٓاذ عاباب٘ ف حراصا    

نتااااب  ١"املا ضاااتري يزصاااايت٘ املٛصاااَٛ ٠عًااا٢ عاااٗاح 1773ّؾٝٗاااا يٝحؾاااٌ عااااّ ١ٚايخراصااا

 ١".ايضزٜاْٝ ١ايعٗخ اؾخٜخ ف ايًػ

باٌ عازع ف ؽؾؾا٘    ؽاٌ  اْؿضٗا يهٓ٘   ٜٛ ١ف اؾاَع ١غزٜكٝاإل ١ثِ عني َخرظ ايًػ

ايْٝٛااإ ٚتزنٝااا ؾحؾااٌ  أُٖٗاااف ا٫صتغاازام ملااخٙ أااط صاآٛا  ف ايعخٜااخ َاأ ايااخٍٚ  

رالًتاا٘ ٚارثااز املهااٛث ف    أٚقااـعًاا٢ ايتكااخٜز ٚا٫صتحضااإ َاأ باا٬ط ايضااٜٛخ املًهااٞ ثااِ        

 ٝ الؾااٌ ١ .ٚاي نٝاا ١ؼخٜااخا ايعزبٝاا ١تزنٝااا يهااٞ ٜتعُاال ف حراصاا١ املتثٛطااا  ايغاازق

                                      
اـري١ٜ اؾُع١ٝ  َٛق  http://mandaean.dk/node/23880/ را   :َضتغزقٕٛ غزبٕٝٛ ةخَٛا ايخٜا١ْ املٓخا١ٝ٥. 91

 املٓخا١ٝ٥ ف ايخمنزى
. ايكاٖز٠.حار املعارف.ايثبع١ ايزابع١.ٚاْ ز:ح.و٢ٝ َزاح. َعجِ أمسا٤ 34.ـ/ 3/ لٝب ايعكٝكٞ.املضتغزقٕٛ.ش/  92

 يهتب ايع١ًُٝ ..بريٚ  . حار ا 685املضتغزقني.ـ / 

http://mandaean.dk/node/23880موقع
http://mandaean.dk/node/23880موقع
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نُاا ْااٍ يكاب بزٚؾضاٛر ف      ١ٔ ايخمنارنٝا  نٛبٓٗا ١َٔ  اَعايخنتٛراٙ  ٠ع٢ً عٗاح

ٝ   ١غزٜكٝاإل ١ايًػ ٚقاخ اصاتُز    1780يْٛاخ ايضاٜٛخ عااّ     ١َأ قباٌ  اَعا    ١ٚايًػاا  ايغازق

 اعثااا 158نثاااز َااأ أاملاااذنٛر ؿاااني تكاعاااخٙ الٝااا  قاااخّ ة٬هلاااا    ١ةخَتااا٘ ف اؾاَعااا

 . أناح ٝا

 دوره يف دياىة الصابئة امليدائًني:

كاخ  َضتغازم تاز ِ ايهتااب ا٭ٍٚ  يًؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني  "نٓاشا ربذاا "ؾ        ٜعخ ْٛربزٟ أٍٚ

ؼخٜاخا   أٚرباا ف ناٌ َهتباا     ١ٖتِ باملٛفٛع َغزعا بايبحا  عأ املتثٛطاا  املٓخا٥ٝا    أ

بااارٜط  ١ؾٛاؽااٌ ايبحاا  ف َهتباا عاا٤ٞ يهٓاا٘   ٜعثااز عًاا٢  املتحااخ٠، ٚاملًُهاا١ف ٖٛيٓااخا 

هتااب املٓاخا٥ٝني املكاخظ نٓاشا رباا ؾباخا       ي ١قخ ا  ١الٝ  عثز ع٢ً ْضت٘ َٓخا٥ٝا  ١ايٛطٓٝ

ف  أعاثااا٘بٓضاااتٗا ةثٝاااا يٝحاااتؿ  بٗاااا يٓؿضااا٘ ٚيػااازض حراصاااتٗا ٚتزمجتٗاااا ف َكاااز  

ٕ "نتاباا٘  أؽاخر  ّ  1815ف عاااّ . ٚ ايضاٜٛخ   ٫١تٝٓٝاا ١عاأ تزمجا  عباار٠ ٖٚااٞ  "ايٓاؽاٛرا٥ٝٛ

ّ يهتاب املٓخا٥ٝني املكخظ نٓشا رباا الٝا  اعتُاخ ف تزمجتا٘ عًا٢       ا رباا  يًهٓاش  ١ْضات  أقاخ

ا٭ٚصااط.  ْضااتٗا ةثٝاا قبااٌ صاؿزٙ إىل ايغاازم    ايا ٚف بااارٜط  املتٛا اخ٠  اإلطاا٬معًا٢  

بااؿزٚف   افًاخا  بقآُٗا ايآؿ املٓاخا٥ٞ َثبٛعا      ١ع٢ً ث٬ث اي مج١اقتؾز  ٖذٙ .

 عاخٜخ٠ يهٓٗاا ٚا ٗاو اْتكااحا      اي مجا١ هلاذٙ   ا٭حبا٤ٚبايزغِ َٔ اصتحضإ ايضزٜا١ْٝ، 

 اي مجاا١ٚؾاال َعاااٜري  ًَتشَاا١غااري  اي مجاا١ ١ٚا طزٜكااَاأ بعااء ايباااالثني الٝاا  اعتاام 

غااري  أصااطعًاا٢  َبٓٝاا١املٓااخا٥ٝني ناْااو  ١ٚيػاا أؽااٌبااٌ التاا٢ ْ زٜتاا٘ عاأ   ا٭ناح ٝاا١

 رؽ١ٓٝ.

َأ عُازٙ    ا٭ةاري٠ ف ايضآٛا    ز٠ت٪نخ بعء املؾاحر باإٔ ْاٛربزٟ عاعز بأصاـ ٚالضا     

ٟ   أٜاز٣ املٓاخا٥ٝني با    إٔٚديو يهْٛ٘   وااٍٚ   ناإ باايكزب َآِٗ     ّ عٝٓا٘ ف ايٛقاو اياذ

 .ف قثا  اصتغزاق٘

ٛ    ١ايزغِ َٔ اْتكاح ايباالثني يثزٜكع٢ً ٚ عال الجاز   ٠ تزمجت٘ يهٔ تعاخ ٖاذٙ اـثا

ٟ ايهٓاشا رباا ايا  انتغاؿٗا ْاٛربز      ١ؾكخ اعتُاخ  ْضات   ١ؿكٌ ايبحٛث املٓخا٥ٝ ا٭صاظ
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رغااِ .  . ٜٚعتاام ايؾاااب١٦ تزمجتاا٘ غااري حقٝكاا١ 93ف بااارٜط َاأ قبااٌ ايهااثري َاأ ايباااالثني 

 ديو   94أٚيٝتٗا

 از  تزمجاا  يهتاابِٗ ايز٥ٝضاٞ ب     ٜٚ٪نخ دياو أالاخ ايؾااب١٦ املعاؽازٜٔ ؾٝكاٍٛ :ب     

ايهٓشا ربا ( يًػا  عخ٠ قاّ بٗا ف ايبخا١ٜ املضتغازقٕٛ َٚأ ثاِ ايعازب . ٚيهأ ناٌ تًاو        

اي مجا  مبا ؾٝٗا اي مج١ ايعزب١ٝ ا٭ةري٠ بعٝخ٠ نٌ ايبعخ عٔ  اٖٛز ايهتااب .ٚرمباا    

 .95(ا بضٝثا ب٘ ٫ أنثزكثٌ تعزٜؿ

 / املضتغزم ْك٫ٛ صٝٛف:2

ّ ٚحرظ ايًػااتني ايعزبٝاا١ ٚايؿزْضاا١ٝ مبخرصاا١ اٯبااا٤ ايًعاااسرٜني    1835َاا٪رج ٚيااخ بخَغاال  

ٚعااني تزمجاْااا بايكٓؾاا١ًٝ ايؿزْضاا١ٝ ٚاصااتٛطٔ َخٜٓاا١ بااريٚ  َٚهاا  غخَاا١ ايكٓؾاا١ًٝ  

 .96ٓإايؿزْض١ٝ ثِ مسٞ قٓؾ٬ يؿزْضا ف الًب ٚاملٛؽٌ ثِ ف بعبخا بًب

ثااِ حرظ ايًػااتني اي نٝاا١ ٚاإلٜثايٝاا١ ؾأتكُٓٗااا ٚنااإ قااخ أتؾااٌ بااا٭َري عبااخ ايكاااحر       

   ٝ .َاآآ  ١اؾشا٥اازٟ ؾكزباا٘ إيٝاا٘ ٚاؽااثحب٘ ف إالااخ٣ صااؿزٜات٘ إىل بااارٜط ٚايكضااثٓثٝٓ

ٚقاااخ ةاااخّ   . ّ  ٚتٓكاااٌ صاااؿريا هلاااا ف عاااخ٠ َاااخٕ عزبٝااا١    1866اؾٓضااا١ٝ ايؿزْضااا١ٝ  عااااّ   

ف ايكااازٕ ايتاصاا  عغاااز،   ا٭ٚصااط َٓثكاا١ ايغااازم  ايؿزْضااا١ٝ ف ؽاازاعٗا عًااا٢   ا٭ٖااخاف 

ايخٚيااا١ ٚياااذيو ناْاااو يااا٘ َغاااارن١ ف ا٫فاااثزابا  باااني ايٝشٜخٜااا١ ف ٫ٜٚااا١ املٛؽاااٌ    

ٚقاخ  ، الخ اـما٤ ؾٝٗاا  أيذيو عخ  ٚاٯثارعزف ٚي  صٝٛف ايغخٜخ بايتحـ  ايعثُا١ْٝ.

ٚقااازر ، ٚالًااا ا أملاْٝااااؾقااا٬ً عااأ َتااااالـ     ٚاٯثاااارسٚح ؾزْضاااا مبتتًاااـ املتثٛطاااا    

 ّ.1901ا٫صتكزار ف يبٓإ الت٢ َا  ص١ٓ 

 ٚأِٖ آثارٙ:

                                      
 حٜار باصِ اؿٝخر. َاتٝاظ تٛربزٟ . امل  ِ ا٭ٍٚ يًهٓشا ربا . / 93
الت٢ تز ِ ٭ٍٚ َز٠  الٝ  قاٍ:.اْ ز:ةشعٌ املا خٟ.نٓشا ربذا آةز ؽؿحا  ايغعز ايزاؾخٜ . َٛق  ايًح ١ ايغعز١ٜ/  94

 . تزمج١ غري حقٝك١ع٢ً ٜخ ايضٜٛخٟ َاثٝط ْٛربريش ف َضتٌٗ ايكزٕ ايتاص  عغز 

http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_issue_18_10

.htm 
 http://maakom.com/site/article/127 / عشٜش صباٖٞ. ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ.َٛق  َعهِ . 95
 .بريٚ . حار إالٝا٤ اي اث ايعزبٞ. 116. ـ/ 13/ عُز رفا نحاي١. َعجِ امل٪يؿني.ش/  96
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فُاااٛع ايهتاباااا  احملااازر٠ ف أبٓٝااا١ َخٜٓااا١ املٛؽاااٌ بايًػااا١ ايؿزْضااا١ٝ ٜٚتاااأيـ َااأ        (1

فًخٜٔ.مج  ف ا٭ٍٚ ايهتاباا  ايعزبٝا١ ٚف ايثااْٞ عًال عًا٢ ٖاذٙ ايهتابا١ ٚاعتُاخ         

٢ نتاب ٜاصاني بأ ةاري     ف تعًٝكات٘ ع٢ً َا مسع٘ َٔ املعُزٜٔ َٔ أٌٖ املٛؽٌ ٚعًا 

 اهلل اـثٝب ايعُزٟ ٚنتب ٜٛصـ عبخ اؾًٌٝ اؿًيب. 

ّ ف املثبعا١ ايٛطٓٝا١ بباارٜط ٚتاز ِ      1880ايؾاب١٦ عكا٥خِٖ ٚتكايٝخِٖ ٚطب  عاّ  (2

 إىل ايزٚص١ٝ ٚايعزب١ٝ

 ّ  ٥٫1870ح١ تتقُٔ َا ارتهب٘  ايمٚصٕٝٛ ف ؾزْضا َٔ امل ا  ف الزب -3 (3

 ةخا بٓخٙ " -إلٝتٛ -ػٛيٞ "اؾاٜتٛع  عٔ ةتِ ايضًثإ املٓ (4

 97أعاث عٔ ايٓكٛح اإلص١َٝ٬ . (5

 دوره يف ديبنة الصببئة:

قااخ ٜضااز اهلل يااٞ ايٛؽااٍٛ إىل نتاباا٘    ٚأيااـ نتابااا ةاؽااا عاأ ايؾاااب١٦ ٚعكا٥ااخِٖ ،   

ؾؾ٬ تٓاٍٚ ة٬هلا أؽاٌ   33"ايؾاب١٦.. عكا٥خِٖ ٚتكايٝخِٖ"، ٚقخ تقُٔ املٛصّٛ باصِ 

ٛصِٗ ايخٜٓٝا١ ف صاا٥ز َٓااالٞ الٝااتِٗ ٚةتُا٘ بذالؾاا٥ٝا        ايؾاب١٦ ْٚبِٝٗ و٢ٝ ٚطك

عٔ عاخح ايؾااب١٦ ف سَاْا٘ َا  دناز ٭ظاخٜتِٗ َا  ةاكا١ مب٬ال اتا٘ عًا٢ عكٝاختِٗ            

 َٚكا٫  نتبو عِٓٗ.

٫ٚال ااو عًاا٢ نتاااب صااٝٛف أْاا٘ اعتُااخ ف نتاباا٘ يااٝط عًاا٢ كايثاا١ َٚغاااٖخ٠     

عأ حٜٓا٘ ٚتٓؾاز ٚأْا٘ نااإ     َباعاز٠ يًؾااب١٦ باٌ اعتُاخ نتابا٘ نًا٘ عًاا٢ ؽااب٦ٞ أرتاخ         

أثااار  اٖتُاااَٞ  1873ٜعااخ يٝهاإٛ نآٖااا ؽاااب٦ٝا ؾٝكااٍٛ: ب َٓااذ ٚؽااٛيٞ إىل بػااخاح عاااّ  

أعا  بعٓاٜا١ عأ ايخٜاْا١ اؿكٝكٝا١ هلاذٙ ايثا٥ؿا١         ٚأْاا طا٥ؿ١ ايؾاب١٦ َٚٓذ اصاتكزارٟ  

اجملٗٛيا١  الٝاا  ٜبااذيٕٛ  ٗاخا ف إةؿااا٤ يااٝط ؾكااط ا٭ؽاٍٛ اؿكٝكٝاا١ يااخٜاْتِٗ ٚيهاأ    

ابٗااِ ٚأعاازاؾِٗ ٚأصااًٛب عٝغااِٗ. يٛقااو طٜٛااٌ دٖبااو  ٗااٛحٟ صااخ٣.... عااخح َاأ  أٜقااا آح

دنزتٗااا ؽااعٛب١ أةااز٣ أصاصاا١ٝ إ٫  يااٞ إْاا٘ باإلفاااؾ١ إىل ايؾااعٛب١ اياا   اا٭ٚربااٝني قااايٛ

                                      
ف١ً ععٛب.تارٜث ،  14-9اْ ز: تٝضري ةًـ. ْك٫ٛ صٝٛف. َكخ١َ نتاب ْك٫ٛ صٝٛف  ايؾاب١٦: املز   ايضابل. ـ/  / 97

 http://archive.is/qRyFs ّ َكاي١: ْك٫ٛ صٝٛف. 2013/ 6/5
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ٌٗ ايؾاب١٦ عب٘ ايهاٌَ بايًػ١ ايعزب١ٝ. ا٭ٌَ ايٛالٝخ املتبكاٞ أَااَٞ ٖاٛ ايبحا       ٖٚٞ 

ف ٜااّٛ  ااا٤ْٞ أَااني اإلرصاااي١ٝ ايهزًَٝاا١ ف عاأ طزٜكاا١ ػُعاا  َاا  أالااخ نٗٓااتِٗ .... 

بػخاح بزؾك١ بخٟٚ ف اـاَض١ ٚايعغزٜٔ َٔ عُزٙ قاٍ يٞ : ٖاذا ؽااب٦ٞ صاٝهٕٛ َؿٝاخا     

 ّ خا يهِ ٚايخٙ عٝث ؽاب٦ٞ ٖٚٛ ْؿض٘ ناإ َزعاحا يٝتًاـ ٚاياخٙ ف املغاٝت١ ٚقاخ قاا       

ٚيهٓاا٘ قاازر   بهااٌ ايخراصااا  ايٛا باا١  ف ايخٜاْاا١ ايؾاااب١ٝ٦ تًااو اياا  تتثًبٗااا املغااٝت١      

أةريا إٔ ٜعتٓل ايهاثٛيٝه١ٝ ؾٗجز بًخٙ ٚأتباع حٜٓا٘ اياذٜٔ   ٜعاٛحٚا ٜزغبإٛ قاٞ إقاَتا٘       

ٖٚاٛ اصاِ    –ٕ آحّ إبِٝٓٗ ...... ٚيكخ ٚا ٗو ٖٓا ؽاعٛبا  ناثري٠ بايهااح ػاٚستٗاا الٝا       

ناااإ  ااا٬ٖ كاَاااا  . ٜاااتكٔ صاا٣ٛ يػتااا٘ ا٭ّ ٖٚااٞ يػااا١ ايؾاااب١٦     ٫ –ب٦ٞ املتٓؾااز  اايؾاا 

٫ٚ ٜعاازف َٓٗااا صاا٣ٛ َااا وتا اا٘ ايٓاااظ ف      تٗجٝٗااا، ف ؽااعٛب١ هااخبٝاا١ ٚبايًػاا١ ايعز

ٜزٜاخ إٔ   ٚنإ هخ ؽعٛب١ نبري٠ ف إهاح ايتعبري املٓاصب يٝعم عٔ نٌ َاا  ا٭رٜاف.

٘      ،ٜكٛي٘ يٞ  ٜ   تعاابري  ٚيكخ بذيو  ٗاخا يتضاٌٗٝ َُٗتا٘ ؾهٓاو اقا ب عًٝا تٝاٌ إياٞ   ناإ 

خ أةاريا َأ إٔ ٖاذا َاا ٜزٜاخ إٜؾااي٘ ياٞ        ; التا٢ أتأنا  أْ٘ ٜبح  عٓٗا ٚأقخّ ي٘ عازٚالا   

يكاخ تعًُاو    ٚنًُا عًُٓا أنثاز  نًُاا أتقاآ أنثاز ، ٚنًُاا قًاوذ ؽاعٛب١ ؾُٗاٞ يا٘.         

إدٕ ايهتاباا١ ٚايكاازا٠٤ بًػاا١ ايؾاااب١٦ يهااٞ اصااتثٝ   إٔ أْضااث بٓؿضااٞ ف َؿهزتااٞ املكاااط    

ش ٖاذا  ، بٗاذٙ ايثزٜكا١ اصاتثعو إٔ ألا    ا٭ؽ١ًٝ ٚايؾٝؼ اي  ؼٌُ ايهثري َٔ ا٭ُٖٝا١  

ٖٚذا ايٓكخ دنزت٘ املضتغازق١ حراٚر عأ نتااب ْٝكا٫ٛ صاٝٛف ؾكاخ نتباوب          98(ايعٌُ .

  ٜز صٝٛف طكضا ٚاالخا بأّ عٝٓٝ٘، بايزغِ َٔ إٔ َضاُٖت٘ تعتم أع ِ  َا عازف عأ   

ٖاااذٙ ايثا٥ؿااا١ ةاااارش قاااٝط نتااابِٗ ،يكاااخ ناااإ َعتُاااخا بؾاااٛر٠ تاَااا١ عًااا٢ بٝاْاااا        

ٕ ايٓاباذٜٔ َأ ايؾااب٦ٝني; ياذا  اٌ ٖاذ       ف ايكغاز ٚ  ٜٓؿاذا عُٝكاا ف رٚب      99إ ايهتاباا

 .100ٖذٙ ايثا٥ؿ١ أٚ ٜؾ٬ إىل  ٖٛز تعايُٝٗا.(

   

 

                                      
98
ٜا١ْ باط١ٝٓ .ٚأتضا٤ٍ نٝـ كو اي مج١ ايخقٝك١ ٚايٛؽٍٛ ؿكٝك١ حٜا١ْ ٖٞ ف أؽًٗا ح 17-15/ ْٝك٫ٛ .صٝٛف. ـ/  

 صز١ٜ  !!!!
99
 / تكؾخ نتاب " ث٬ث١ أعٗز ف ا٭ٖٛار  ٓٛبٞ ايعزام"مل٪يؿ٘ بٝ  َإ ٚنتاب ْٝك٫ٛ صٝٛف 
100

 .25. ـ/ ز   ايضابل/ ايًٝخٟ حراٚر.امل
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 :رٚحٚيـ َاتضٛج  ضتغزم:امل/ 3  

 ّ .1993ّ  ٚتٛف عاّ 1919ٚيخ 

ٜعتم ايمٚؾٝضٛر نٛر  رٚحٚيـ َٔ أبزس ايعًُا٤ ا٭ملاإ اياذٜٔ اٖتُاٛا بتاارٜث ا٭حٜاإ      ب

ؾهتاب ف دياو نتابا٘  ايػٓٛؽا١ٝ .طبٝعا١      ٛع ايػٓٛؽا١ٝ.  ٚؾًضؿتٗا، ٖٚٛ الج١ ف َٛفا 

حرذظ ف  اَعااا  أَرينٝاا١ عااخ٠ ٚعااػٌ َٓؾااب بزٚؾٝضااٛر ف  اَعاا١   ٚتااارٜث ايػٓٛؽاا١ٝ. 

ؾًٝٝاابط ف َخٜٓااا١ َااااربٛرؽ ا٭ملاْٝااا١ قباااٌ تكاعاااخٙ.  ٖٚاااٛ عقاااٛ ؾتااازٟ َاااخ٣ اؿٝاااا٠ ف   

 ا٫ؼاح ايخٚيٞ يتارٜث ا٭حٜإ.  

 ني:دوره يف ديبنة الصببئة ا ناائي

ـ  ف فًااااخٜٔ(، ٚنتااااااب آةاااااز   1961-1960نتااااااب "املٓااااخا٥ٕٝٛ" ببا٭ملاْٝااااا١   :أياااا

نُاااا تااز ِ أالااخ نتااابِٗ ايخٜٓٝاا١ "حٜاااٛإ    ب(، 1978با٫ْهًٝشٜاا١ عاأ املٓاااخا٥ٝني ب٫ٜااخٕ    

 101 (.1982ْٗزٚاثا" بأٟ حٜٛإ ا٭ْٗز، بزيني 

 ْٗاااابأعاااعز  ؾكاااخ  عااا ى َااا  ايًٝاااخٟ حراٚر ف ٚفااا  ايكااااَٛظ املٓاااخا٥ٞ ايٛالٝاااخ  ٚا

 ٚنااإ ٜعُااٌ ف ديااو ايٛقااو     ٥٘عا اا١ ملاأ ٜااتكٔ ايًػااا  ايضااا١َٝ ، ؾكاَااو باصااتخعا      

أٍٚ قاَٛظ يًػ١ اٯراَٝا١   راؽخ،ٚأصتادا ف  اَع١ طٗزإ ملضاعختٗا ف الاس ايكاَٛظ أ

عأ ايًػا١ املٓخا٥ٝا١ ايه٬صاٝه١ٝ ٚاؿخٜثا١       ٚنتاب نتاب اا  ، 1963ّٚا٥ٌ صا١ٓ  أاملٓخا١ٝ٥  ف 

٘  ٜٚغاار  .1965 عاّ  ؾكاخ  أبازس ايبااالثني ا٭ملاإ املعٓاٝني بايخراصا١ املٓخا٥ٝا١       عًا٢ أْا٘    إيٝا

ٚرأظ َعٗاخ ايخراصااا  ايضاا١َٝ ٚايعزبٝاا١    .1973-1967سار ايعازام َازتني ةاا٬ٍ ا٭عاٛاّ    

 102(. املعٗخ إقا١َ َ٪كز حٚيٞ عٔ املٓخا١ٝ٥ نٌ أرب  صٓٛا تب٢ٓ ٚ اَع١ بزيني . ف 

                                      

 رٚحٚيـ: أؽٌ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ٜعٛح إىل صٛر١ٜ ٚؾًضثني.َٛق  إؼاح اؾُعٝا  املٓخا١ٝ٥ ف املٗجز./  101

http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/40-origins-of-mandaeans 
102
-http://al ح.قٝط َػغػػ ايضعخ.َ٪كز  اَعٞ ٚتعُٝخ َٓخا٥ٞ ف بزيني .َٛق  ايٓاظ . / 

nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm 
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بايًػا١ ا٭ملاْٝا١   إ ف ايهتاباا  املٓخا٥ٝا١ "   ٚةًل ايهإٛ ٚاإلْضا   ٬ٖٛ اي "ٚأيـ نتاب 

ايااذٟ وتااٟٛ عًاا٢ عااخح ناابري َاأ ايٓؾااٛـ املٓخا٥ٝاا١ َٓضااٛة١ باااؿزف اي٬تاااٝ            ب 

إد اصاتثاع إٔ ٜضاتكز٨   ... تٓااٍٚ ٖاذا املٛفاٛع بذصاٗاب      ٚتهُٔ أُٖٝتا٘ ف أْا٘ أٍٚ نتااب   

ٛ   قاّ نتب ف ٖذا اؿكٌ إفاؾ١ إىل أْ٘  آرا٤ َع ِ َا ـ املٓخا٥ٝا١  بخراصا١ مجٝا  ايٓؾا

ؽًاٛ َأ آرا٤    إ٫ إٔ بعاء أؾهاارٙ ٫  ، ْٚغز َكا٫  ٚعٛثا عٔ املٓخا٥ٝا١ ; بًػتٗا ا٭ؽ١ًٝ

يٓاااا عتؾاااٝا عٓاااخ سٜارتٓاااا  غزٜبااا١ عااأ  اااٖٛز ايخٜاْااا١ املٓخا٥ٝااا١ إفااااؾ١ إىل أْااا٘ اعااا ف   

 .103ا٤  ف نتاب٘ (اي   ببعء ا٭ةثا٤  - 1990ؾاَع١ َاربٛرى عاّ 

 ٘:ثٝخٚر ْٛيخن/ 4

ّ ف أملاْٝا َٔ أصز٠ عػٌ أؾزاحٖا َٓاؽب ع١ًُٝ ٚإحار١ٜ ٚتعًِ ايعخٜخ َأ   1836ٚيخ عاّ 

ايًػا  : ايضاا١َٝ ٚايعزبٝا١ ٚاي نٝا١ ٚايعمٜا١ ٚايضٓضاهزٜت١ٝ ٚايؿارصا١ٝ ٚعاػٌ بايًػا١         

املٓخا٥ٝااا١ ٚايضااازٜا١ْٝ ..عُاااٌ أصاااتاد ا يًػاااا  ايغااازق١ٝ ٚايتاااارٜث اإلصااا٬َٞ ف عاااخح َااأ       

اصااا  ايغازق١ٝ ف أملاْٝااا، ٚايعجٝاب  أْاا٘   ٜزالاٌ َثًكااا    اؾاَعاا  .ٚأْغااأ َزناشا يًخر  

إىل ايااب٬ح ايعزبٝاا١ ٚاإلصاا١َٝ٬; َاا  إٔ ؽؾؾاا٘ ٚعًُاا٘ نًاا٘ ٜتعًاال بًػااا  ٖااذٙ ايااب٬ح    

 ٚآحابٗا ٚتارىٗا ٚ ػزاؾٝتٗا.

 ّ  1930تٛف ف أملاْٝا عاّ 

 َٔ نتب٘:  

 باارٜط ٖٚاٛ   أؽٌ ٚتزنٝب صاٛر ايكازإٓ. ْااٍ بٗاا  اا٥ش٠ فُا  ايهتاباا  ٚاٯحاب ف       -1

 رصاي١ ع١ًُٝ. 

 تأرٜث ايٓؿ ايكزآْٞ.-2

 .104ايًػا  ايضا١َٝ-3

 

 

 

                                      
.بػخاح .  اَع١  9-8. ـ/  / ح. ؽبٝآ ايضٗريٟ.َكخ١َ نتاب  ايٓغ٤ٛ ٚاـًل ف ايٓؾٛـ املٓخا١ٝ٥. نٛر  رٚح ٚيـ 103

 ّ  1994بػخاح.ايثبع١ ا٭ٚىل. 
. بريٚ . امل٪صض١ ايعزب١ٝ يًخراصا   598 – 595اْ ز ف تزمجت٘: ح. عبخايزمحٔ بخٟٚ.َٛصٛع١ املضتغزقني. ـ/ /  104

  687 – 686، و٢ٝ َزاح. املز   ايضابل. ـ/   382- 379ـ/  2ٚايٓغز.،لٝب ايعكٝكٞ.املز   ايضابل.ش.
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 مب يق لو الصببئة ا ناائي   عنو:

عااا  املضتغااازقٕٛ بايًػااا١ املٓخا٥ٝااا١ عٓاٜااا١ ةاؽااا١، ٚأقاااخّ َاااا أياااـ عٓٗاااا ٖاااٛ نتااااب           

 ٚقاخ أعتُاخ ف حراصات٘ املٓخا٥ٝا١ عًا٢     ، 1875املضتغزم ا٭ملاْٞ بْٛيخن٘( ايذٟ ْغزٙ عااّ  

ا٭حب حٕٚ ا٫التهاااى املباعااز َاا  أًٖااٗا ٚبااذيو ٚرح  ثػاازا  ناْااو صااببا ٭صااؿ٘ ايااذٟ     

ٕ نتابا٘ بكااٞ َعتُاخا َاأ قبااٌ املضتغازقني ايااذٜٔ عاااحٚا    ذعًٓا٘ بعااخ داى. َٚا  ديااو ؾاا  أ

َ  َاا ٜ٪ةاذ عًٝا٘ إٔ أَثًتا٘ ناْاو بايًػا١        105احملاٚي١ بعخ َزٚر قزٕ ع٢ً ؽخٚر نتاب٘

106 .ايعم١ٜ
 

 :َارى يٝخسبارصهٞ / 5

ّ  قااازأ ايعمٜااا١ ٖٚاااٛ ؽاااػري  ٚتاااز ِ َٓٗاااا ٚحرظ تؿضاااري   1868بٛياااْٛٞ ا٭ؽاااٌ ٚياااخ عااااّ 

ايتٛرا٠ ٚملا عارفت٘ أصزت٘ ف اصتهُاٍ حراصت٘ ف اـاارش غاحرٖاا  التا٢ تعًاِ ؾكا٘ ايًػاا        

ايضااا١َٝ ٚايًػااا١ اٯراَٝااا١ ٚايهتابااا  ايغااازق١ٝ ف بااازيني  ٚاعتٓاال ايٓؾااازا١ْٝ  ْٚااااٍ عاااخ٠    

 ادا  اَعٝا .عٗاحا  ع١ًُٝ ٚعني أصت

 حٚرٙ ف حٜا١ْ ايؾاب١٦:

 َٓتتب َٔ املتثٛطا  اٯرا١َٝ َتٓا ٚتزمج١ ٚعزالا. (1

 .107ؽًٛا  املٓخا١ٝ٥  (2

                                      
 حراص١ َكار١ْ بني ايًػ١ املٓخا١ٝ٥ ٚايًػ١ ايعزب١ٝ.ْا ١ٝ املزاْٞ .َٛق  ايغبه١ املٓخا١ٝ٥./  105

-x.php?option=com_content&view=article  &id=1599:2012http://www.mandaee.com/inde

&Itemid=290]vhsm-36&catid=79:-44-06-23-01 
http://al-  /   ح. قٝط َػغػػ ايضعخ   َ٪كز  اَعٞ ٚتعُٝخ َٓخا٥ٞ ف بزيني  106

nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm    َٛق  ايٓاظ 
107
 . 423.ـ/  2  ايضابل.ش/ / لٝب ايعكٝكٞ.املز  

http://www.mandaee.com/index.php?option=com_content&view=article%20%20&id=1599:2012-01-23-06-44-36&catid=79:-&Itemid=290%5dvhsm
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بٚايا  أَقا٢ ؾٝٗاا     ا٭ملاْٝا١، تزمج١ نا١ًَ يًهٓاشا رباا َأ املٓخا٥ٝا١ إىل      أٍٚؽاالب  (3

قااااّ بتٓكٝحٗاااا   إٔملضتغااازم صااآٛا  طًٜٛااا١ ف تزمجتٗاااا عااأ املٓخا٥ٝااا١، بعاااخ      اٖاااذا 

ْااشا رباا املٛ ااٛح٠ ف َهتبااا  أٚنضااؿٛرح  گٗاا بٓؾااااٛـ َتعاااخح٠ َأ نتااااب   َٚكارْت

ّ، ٚنااذيو َاا    ٫ٚ1560ٜااخٕ َٚٝااْٛث ْٚضاات١ بااارٜط اياا  ٜعااٛح تارىٗااا إىل صاا١ٓ     

ٔ ا٭ملاْٝا١ ف عااّ   ه ٛتٝٓاا ن كثٛطا  ٜٛالٓا ، بعخ تهًٝؿا٘ باذيو َأ قباٌ  اَعاا١      

ٓشا رباا ةا٬ٍ ايعااَني    ن كخظ يٝخسبارصهٞ تزمج١ نتاب ايؾاب١٦ امل أمت. ٚقخ  1913

ٖٓااى عاخحا نابريا     إٕٔ ٚا ٗتا٘ ؽاعٛبا  مجا١ ف اي مجا١ َٓٗاا      أبعخ  1917ٚ  1916

ايهااثري َاأ   إٔنُااا  ،َتبآٜاا١ أَٚاأ املؿاازحا  املٓخا٥ٝاا١ ؼتااٟٛ عًاا٢ َعااإ غاَقاا١      

ايٓؾاااٛـ تثػااااٞ عًٝٗااااا ايزَشٜاااا١ امل٦ًٝاااا١ باملؿاااااِٖٝ املضااااتُخ٠ َاااأ القااااارا  ٚاحٟ  

 أٚرحٖاا اهل٬ٍ اـؾٝب ٚقخ صاام ايعخٜاخ َأ ا٭َثًا١ عًا٢ دياو       ايزاؾخٜٔ ٚ َٓثك١ 

   108ف الٛاعٞ َٚنت اي مج١ اي  قاّ بٗا(

ب يٝاخس بارصااهٞ ْؿضاا٘ اياذٟ ٖٝااأ يٓااا أالضاأ    ٚقاخ ْكااخ  املضتغاازق١ حراٚر عًُا٘ ؾهتبااو  

اي مجااا  ٭نثااز نتاابِٗ املكخصاا١ ، نااإ قااخ ٚقاا  قااٞ أغاا٬ط ٖٓااا ٖٚٓاااى الااني نااإ     

عا٥ز، إٕ َعزؾت٘ بايًػا  ايضا١َٝ   تٛفآ يا٘ َأ ايثكاٛظ َاا     ٜٓكٌ ؾكزا  تتعًل بايغ

 .109تٛفح٘ َغاٖختٗا عٝاْا(

 

 

 

 

 

 

                                      
108

 ؼاح اؾُعٝا  املٓخا١ٝ٥ ف املٗجز .ا/ اي مج١ َٚض٪ٚي١ٝ ْكٌ ايٓؾٛـ املٓخا١ٝ٥ .ؽباب َاٍ اهلل. َٛق   

http://www.mandaeanunion.org/Language/AR_language_003.htm 
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 : اخلامتة

اؿُااخ هلل  ايااذٟ أناازَ  بٓعُاا١ إكاااّ ٖااذا ايبحاا  ايااذٟ عاْٝااو طاا٬ٜٛ َاأ ْااخر٠        

َزا عاا٘ .ٚاؿُااخ هلل إٔ ٜضااز اهلل يااٞ ايهتاباا١ ؾٝاا٘ رغااِ ٖااذٙ ايؾااعٛبا  بٛفاا  ةثااٛط        

 بابا ٜٓؿذ َٓ٘ ايباالثٕٛ َٔ بعخ إلنُاي٘ بؾٛر٠ َتها١ًَ.أٚي١ٝ يعًٗا تهٕٛ 
 

 أٍه اليتائج:
 

 َؾثًآ ايؾاب١٦ ا٫ؽث٬الٞ اةتًـ الٛي٘ ايعًُا٤ بأقٛاٍ عخ٠. (1

ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ طا٥ؿاا١ غٓٛؽاا١ٝ باطٓٝاا١ َٓػًكاا١ عًاا٢ ْؿضااٗا ممااا  عااٌ أبٓا٩ٖااا   (2

 املضتغزقني ٫صتهغاؾٗا.  ٜضتعٕٝٓٛ بهتابا

 ؿ١ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني الٍٛ أعُاٍ املضتغزقني.اةت٬ف رحٚح أؾعاٍ طا٥ (3

أٖخاف املضتغازقني الاٍٛ حٜاْا١ ايؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني ٖاٞ اهلاخّ ٚايتغاهٝو ٚايتٓؾاري           (4

 ٚغري ديو َٔ أٖخاؾِٗ املع١ًَٛ بايقزٚر٠.

 أٍه التىصًات:
 

أك٢ٓ نتاب١ أعاث ع١ًُٝ َٓٗج١ٝ ةاؽ١ باملضتغزقني ٚأعُاهلِ ف ايعزام َافاٝا   (1

 ديو ع٢ً اصتكزارٙ ٚأَٓ٘ ٚٚالخت٘. ٚالافزا ٚآثار

 تٛؾري نتب عٔ أع٬ّ املضتغزقني. (2

ا٫صتؿاح٠ َٔ ٚ ٛح ط٬ب ٚطايبا  َعاٖخ ايًػ١ ايعزبٝا١ يًٓااطكني بػريٖاا صاٛا٤ ف      (3

 اَعتٓااا أٚ غريٖااا َاأ ايعااا  اإلصااا٬َٞ ي مجاا١ َ٪يؿااا  املضتغاازقني ي٬صاااتؿاح٠        

 َٓٗا.

يااا  تقاااِ تزاثٓاااا ايعزباااٞ َٚ٪يؿاااا       ايااازبط ا٫يه ْٚاااٞ املباعاااز مبهتباااا  ايعاااا  ا     (4

 املضتغزقني ;يٝتٝضز ايٛؽٍٛ إيٝٗا.

 إْغا٤ َهتب١ عا١ًَ ايه ١ْٝٚ مل٪يؿا  املضتغزقني امل مج١ ٚغري امل مج١. (5

ٚأةتِ عثٞ بايخعا٤ هلل تعاىل إٔ ٜتكبً٘ َ  بزمح١ َٓ٘ ٚهعً٘ عاٖخا ياٞ ٫ عًاٞ    (6

ٟذ ٚدرٜ  ّٜٛ ٫ ٜٓؿ  َااٍ ٫ٚ بٓإٛ إ٫ َا    ٔ أتا٢ اهلل بكًاب صاًِٝ..ٚآةز حعٛاْاا     ٚيٛايخ

 إٔ اؿُخ هلل رب ايعاملني.
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 : املراجع
 

بٔ تُٝٝا١ .ايازح عًا٢ املٓثكاٝني . ؼكٝال: ح. رؾٝال ايعجاِ. باريٚ . حار املؾاخر          اأمحخ  (1

 . 1993ايًبٓاْٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل. 

ٝآ ابااأ تُٝٝااا١ . بٝاااإ تًباااٝط اؾُٗٝااا١ ف تأصاااٝط باااخعِٗ ايه١َٝ٬.تؾاااح       أمحاااخ (2

 1391ٚتعًٝل . قُخ عبخ ايزمحٔ قاصِ.َه١.َثبع١ اؿه١َٛ.ايثبع١ ا٭ٚىل . 

 أمحخ غزاب . ر١ٜ٩ إص١َٝ٬ ي٬صتغزام . يٓخٕ. املٓتخ٣ اإلص٬َٞ. (3

4)     ٝ ِ   1ِ. ش/ إمساعٝااٌ باأ نااثري . تؿضااري ايكاازإٓ ايع اا  ،. ؼكٝاال: عبااخ ايعشٜااش غٓااٝ

 .قُخ عاعٛر ، قُخ ايبٓا. ايكاٖز٠ . حار ايغعب

ايشكغااازٟ .تؿضاااري ايهغااااف الكاااا٥ل ايتٓشٜاااٌ ٚعٝااإٛ ايتأٜٚاااٌ ف ٚ اااٛٙ     اااار اهلل (5

 .بريٚ . حار املعزؾ١. ايتأٌٜٚ

. باريٚ  . املهتاب    1مجاٍ ايخٜٔ ابٔ اؾٛسٟ . تؿضري ساح املضري ف عًِ ايتؿضاري. ش/  (6

 .1987 – 1407اإلص٬َٞ . ايثبع١ اـاَض١ . 

 ..بريٚ  . حار ؽاحر 108 . ـ/ 1مجاٍ ايخٜٔ قُخ بٔ َٓ ٛر . يضإ ايعزب . ش/ (7

 ،.بريٚ  .حار ايعًاِ ي٬ًُٜاني   6ش/املؿؾٌ ف تارٜث ايعزب قبٌ اإلص٬ّ     ٛاح عًٞح. (8

 . 1970.ايثبع١ ا٭ٚىل . بػخاح. َهتب١ ايٓٗق١

 .2005 ٝٛ ٚاٜخ ْػزٜٔ .ايشْخق١ . تزمج١ :أ.ح. صٌٗٝ سنار.حَغل. حار ايتهٜٛٔ.  (9

زمجاا١: ْعااِٝ بااخٟٚ ٚغقاابإ رَٚااٞ.بريٚ .     املضتغاازق١ حراٚر. ايؾاااب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ.ت  (10

 .2005 -1426ايخار ايعزب١ٝ يًُٛصٛعا . ايثبع١ ايثا١ْٝ. 

 ح. رعخٟ عًٝإ. ايؾاب١٦. الزإْٝٛ َٚٓخا٥ٕٝٛ. بػخاح. (11

صااًِٝ بزلااٞ. ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ  حراصاا١ ف تااارٜث َٚعتكااخا  ايكااّٛ املٓضاإٝٛ  .          (12

يهتاب . باريٚ  . حار ايهٓاٛس .   َكخ١َ قُخ قٝط طباطبا٥ٞ  بعٓٛإ  ْ ز٠ ع٢ً ا

 .1997ايثبع١ ا٭ٚىل . 

 . 1979- 1399. حار ايغزٚم.ايثبع١ ايثا١َٓ. ٠ خ .صٝخ قثب. ف  ٬ٍ ايكزإٓ (13

ح. عكٝاخ ةايااخ، ح. وٝاا٢ أمحاخ. ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ ٚعكا٥اخِٖ. بااريٚ . حار ايهتااب     (14

 .2007-1428ايع١ًُٝ. ايثبع١ ا٭ٚىل. 
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ٖإ ف َعزؾ١ عكا٥خ أٌٖ ا٭حٜإ .ؼكٝل: ح. بضااّ  عباظ ايضهضهٞ اؿٓبًٞ . ايم (15

 . 1996- 1417ايعُٛؼ. ا٭رحٕ. َهتب١ املٓار. ايثبع١ ايثا١ْٝ. 

 .1996ايعشٜش املزعخٟ. ايؾاب٦ٕٛ بني املافٞ ٚاؿافز. ايكاٖز٠ .  ح.عبخ (16

عشٜااش صااباٖٞ. أؽااٍٛ ايؾاااب١٦ َٚعتكااخاتِٗ ايخٜٓٝاا١ . حَغاال .حار املااخ٣. ايثبعاا١          (17

 .2008ايزابع١  

 – 1425عك١ًٝ الضني.  املازأ٠ املضا١ًُ ٚا٫صتغازام. . حار ابأ الاشّ . ايثبعا١ ا٭ٚىل.        (18

2004. 

عًٞ صٝـ ايخٜٔ اٯَخٟ. أبهار ا٭ؾهاار ف أؽاٍٛ اياخٜٔ  .ؼكٝال: أمحاخ املشٜاخٟ .        (19

 .1424 – 2002بريٚ  . حار ايهتب ايع١ًُٝ .ايثبع١ أ٭ٚىل. 

ٚايعٝإٛ .را عا٘ ٚعًال عًٝا٘: ايضاٝخ       اإلَاّ عًٞ بٔ قُاخ املااٚرحٟ .تؿضاري ايٓهاو     (20

 عبخ املكؾٛح بٔ عبخ ايزالِٝ.بريٚ .حار ايهتب ايع١ًُٝ.

رتباطاااا  .ايزٜااااض . عًاااٞ ايًُٓااا١ . ااااٖز٠ ا٫صتغااازام َٓاقغاااا  ف املؿٗاااّٛ ٚا٫  ح. (21

 . 2003- 1424َهتب١ ايتٛب١. ايثبع١ ايثا١ْٝ.

صًضااا١ً  عبااخ ا٭َاااري ا٭عضااِ. ا٫صتغااازام َااأ َٓ ااٛر ؾًضاااؿٞ عزبااٞ َعاؽاااز .     ح. (22

. بػاااااخاح . حار ايغااااا٪ٕٚ  1987نتاااااب ايثكاؾااااا١ املكارْااااا١. ا٫صتغااااازام. ايعاااااخح ا٭ٍٚ  

 ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ

ؾتااز ايااخٜٔ اياازاسٟ. اعتكاااحا  ؾاازم املضااًُني ٚاملغاازنني. فاابط ٚتعًٝاال: قُااخ      (23

 1986- 1407املعتؾِ باهلل ايبػخاحٟ. بريٚ .حار ايهتاب ايعزبٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل.

ا٫صتغااااازام  باااااني املٛفاااااٛع١ٝ ٚا٫ْؿعايٝااااا١ .ايزٜااااااض. حار  ح. قاصاااااِ ايضااااااَزا٥ٞ . (24

 1983-1403ايزؾاعٞ يًٓغز ٚايثباع١ ٚايتٛسٜ  . ايثبع١ ا٭ٚىل . عاّ :

ناااٛر  رٚح ٚيـ.ايٓغااا٤ٛ ٚاـًااال ف ايٓؾاااٛـ املٓخا١ٝ٥.إعاااخاح ٚتزمج١:ح.ؽااابٝآ      (25

 .ّ 1994ايضٗريٟ. بػخاح . اَع١ بػخاح ايثبع١ ا٭ٚىل. 

 إغاث١ ايًٗؿإ َٔ َؾا٥خ ايغٝثإ. بريٚ . حار املعزؾ١.. ١بٔ قِٝ اؾٛسٜاقُخ  (26

اإلَاااّ قُااخ اباأ  زٜااز ايثاامٟ .  اااَ  ايبٝااإ عاأ تأٜٚااٌ آٟ ايكاازإٓ. ؼكٝاال:ح.   (27

 . 2001- 1422عبخاهلل اي نٞ. اؾٝش٠ .حار ٖجز . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
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ٞ   قُخ بٔ أمحاخ ايكازطيب . اؾااَ  ٭الهااّ ايكازإٓ .ؼكٝال:ح. عباخ        (28 ، ايا٘ اي نا

 2006 – 1427ُخ رفٛإ عزقضٛصٞ . بريٚ  . حار ايزصاي١ . ايثبع١ ا٭ٚىل . ق

قُاااخ ايبغاااري َػًاااٞ. َٓااااٖج ايبحااا  ف اإلصااا٬َٝا  ياااخ٣ املضتغااازقني ٚعًُاااا٤     (29

ايػاازب. ايزٜااااض. َزناااش املًااو ؾٝؾاااٌ يًبحاااٛث ٚايخراصااا  اإلصااا١َٝ٬. ايثبعااا١    

 2002-1422ا٭ٚىل. 

 ٭رحٕ. املعٗخ املًهٞ يًخراصا  ايخ١ٜٝٓ.قُخ اؾشا٥زٟ.املٓخا٥ٕٝٛ ايؾاب١٦ . ا (30

 ح.قُاااخ ْؾاااز،   قُاااخ بااأ الاااشّ .ايؿؾاااٌ ف املًاااٌ ٚا٭ٖاااٛا٤ ٚايٓحاااٌ .ؼكٝااال:        (31

 1982 - 1403عبخايزمحٔ عُري٠. َهتب١ عها . ايثبع١ ا٭ٚىل. 

قُاااخ ايغاااٛناْٞ. ؾاااتآ ايكاااخٜز اؾااااَ  باااني حؾااا  ايزٚاٜااا١ ٚايخراٜااا١  َااأ عًاااِ      (32

 .1413. َه١ . املهتب١ ايتجار١ٜ . صعٝخ ايًحاّ  ايتؿضري. .عًل عًٝ٘ ٚٚثل ْؾٛؽ٘:

قُخ بٔ ؽاحل ايعثُٝني. تؿضري ايكزإٓ ايع ِٝ. تؿضري ايؿاؼا١ ٚصاٛر٠ ايبكاز٠ .     (33

 . 1423ايزٜاض. حار ابٔ اؾٛسٟ. ايثبع١ ا٭ٚىل. 

ا٭َااري املٗٓااا، عًااٞ    قُااخ عبااخايهزِٜ ايغٗزصااتاْٞ. املًااٌ ٚايٓحااٌ. ؼكٝاال: عبااخ     (34

 1990- 1410عزؾ١. ايثبع١ ا٭ٚىل. ؾاعٛر. بريٚ  حار امل

ح. قُااخ ايبٗٞ.ايؿهااز اإلصاا٬َٞ اؿااخٜ  ٚؽااًت٘ با٫صااتعُار ايػزبااٞ . ايكاااٖز٠.       (35

 1981 – 1401َهتب١ ٖٚب١ . ايثبع١ ايتاصع١ .

 ،1981ْا ١ٝ َزاْٞ .َؿاِٖٝ ؽاب١ٝ٦ َٓخا١ٝ٥. بػخاح . ايثبع١ ايثا١ْٝ .  (36

ايغااااارق١ . حا٥ااااز٠ ايثكاؾاااا١    ْاحٜاااا١ الًٝٝضااااهٛ  .ا٫صتغاااازام ٚاؿااااٛار اؿقااااارٟ .    (37

 .1999ٚاإلع٬ّ . ايثبع١ ا٭ٚىل عاّ : 
 

املٛصٛع١ املٝضز٠ ف ا٭حٜإ ٚاملذاٖب ٚا٭الاشاب املعاؽاز٠ . ايزٜااض. ايٓاخ٠ٚ ايعاملٝا١       (1

 1418يًغباب اإلص٬َٞ. ايثبع١ ايثايث١. 

 .لٝب ايعكٝكٞ.املضتغزقٕٛ. ايكاٖز٠.حار املعارف.ايثبع١ يزابع١ (2

 ح.و٢ٝ َزاح. َعجِ أمسا٤ املضتغزقني .بريٚ  . حار ايهتب ايع١ًُٝ . (3

 عُز رفا نحاي١. َعجِ امل٪يؿني.بريٚ . حار إالٝا٤ اي اث ايعزبٞ. (4
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   2003ايض١ٓ ايثا١َٓ . 27ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح  (1

 2004. ايض١ٓ ايتاصع١ .  28ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح  (2

 .1412. ربٝ  ايثاْٞ.7َاّ قُخ بٔ صعٛح اإلص١َٝ٬ . ايعخح ف١ً  اَع١ اإل (3
 

 .اؼاح اؾُعٝا  املٓخا١ٝ٥ ف املٗجز-1

 .َٛق  َعهِ -2

 .ف١ً ععٛب-3

 .َٛق  ايٓاظ -4

 .َٓخا١ٝ٥ ْو -5

 . 2004َٓتخٜا  اؾاَع١ اإلص١َٝ٬. قضِ  اؿٛار عٔ املذاٖب ايؿهز١ٜ . -6

 ٓٛر٠ يًخراصا  ا٫صتغزاق١ٝ .َزنش املخ١ٜٓ امل -7

 .حراصا  عزق١ٝ غزب١ٝ »َعٗخ ا٭عاث ٚايت١ُٝٓ اؿقار١ٜ  اؿقار١ٜ َٛق   -8


